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De werkplek

Waar maakt de kunstenaar zijn werk? Het lijkt er 
nauwelijks toe te doen. Hij maakt immers museum
kunst Ons institutioneel bewustzijn leert ons dat al 
die unieke plekken, de creatieve zolderkamertjes en 
de romantische afzonderingsoorden, niet bestaan. 
Ook het onderscheid tussen specifieke sites en asep- 
tische tentoonstellingszalen moeten we relativeren.

We ‘weten’ het ondertussen allemaal: in het 
poststudiotijdperk wordt de kunst versuft door de 
goddeloze ubiquiteit van het kunstsysteem. Dat is het 
merendeel van de kunstwerken aan te zien. Toch 
worden er bijwijlen nog specifieke werken en onver
wisselbare oeuvres tot stand gebracht. Hoewel zij 
slechts bestaan in een institutioneel niemandsland, 
een indifferente openbaarheid, hebben we de stellige 
indruk dat ze ergens vandaan komen. Het is moeilijk 
te zeggen waar dat gevoel zélf vandaan komt. Vaak 
zeggen we dan maar dat de werken een eigen toon 
hebben, een ‘sensibiliteit’, een specifiek karakter.

Het kunstwerk is nergens thuis. Maar elk kunst
werk trekt zich ergens uit het niets los. Elk kunst
werk doet zich in een singulier, grondeloos ‘hier en 
nu’ aan ons voor. Als we dit ‘hier en nu’ niet als een 
plaats van oorsprong denken, maar als de plaats 
waar het kunstwerk zich geeft, dan biedt dat een ope
ning om over de specificiteit én de gesitueerdheid van 
kunstwerken na te denken. Dat de postconceptuele 
kunst ‘overal’ wordt geproduceerd, belet niet dat het 
een verschil maakt of zij ‘plaatsgrijpt’ in een atelier 
of aan een bureau, in een park of op een vliegtuig, 
chez soi of in situ, in schriftjes of in museumzalen. 
Ook de tijd kan van belang zijn: werkt men gestadig 
door, als een kantoorbediende, of in kortstondige vla
gen? Hoe dragen de werken die plaats en tijd met 
zich mee?

Het doet ertoe of kunstenaars in een bos of in 
een dierentuin gaan schilderen, of ze hun muziek 
fabriceren in een studio dan wel ‘acteren’ op een po
dium, of ze partituren schrijven aan de piano of aan 
de schrijftafel, of ze boeken schrijven op een vaste 
stek of op plekken waar het ze uitkomt. David Nolens 
voert een ‘pathetische’ schrijver ten tonele, die voort
durend een plaats zoekt waar hij niet aan zijn eigen 
‘plaats’ - aan zijn zweterige presentie bijvoorbeeld - 
wordt herinnerd. Het zoeken naar een plek is hier 
gênant en vol onbehagen over zichzelf. Dat is hele
maal anders bij Marc Kregting, die vanuit een 
‘pragmatisme van de plaatsloosheid' telkens weer 
een plek vindt om te schrijven.

De muziek van The Beach Boys is gemaakt in de 
studio, zoals wel meer popmuziek. Betekenisvol is de 
plek waar een van hun studio’s zich bevond: bij 
Brian Wilson thuis. Op die manier kon Wilson, in een 
dubbele inwaartse vlucht, de wereld én het unheimliche 
afzonderingsoord van het huis ontvluchten, om met in
fernale hardnekkigheid gelukzalige muziek te produ
ceren. In de twee bijdragen over beeldende kunst staat 
een pragmatische omgang met de plek (Guillaume Bijl) 
naast een nostalgische gehechtheid aan de plaats van 
oorsprong (Daniel Buren). Bijl reconstrueert stuk
ken werkelijkheid om ermee af te rekenen, en hij 
kijkt telkens welk ‘hoofdstuk’ van dat programma 
hij op de hem aangeboden plek kan realiseren. Het 
verlangen naar een ‘oorspronkelijke’ plek is hem 
vreemd. Verrassend genoeg geldt dat niet voor 
Buren. Zijn ‘haat’ voor de studio verbergt een me
lancholische gehechtheid aan de idee van het tradi
tionele atelier: Buren wil dat atelier voor altijd bij 
zich hebben, hij wil het zelf belichamen.

Dit nummer bevat verder bedenkingen over de 
veranderde houding van Standaard-hoofdredacteur 
Peter Vandermeersch tegenover het VB, en over het 
ontslag van Peter Doroshenko in het Gentse S.M.A.K. 
Het nummer opent met een bijdrage van Paul De 
Vylder over de monsterlijke werkplaats van de taal.

Een monsterlijk perspectief
Over de waanzin van de taal en de schoonheid van de kunsten
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Meester L.D.

gravure naar een ontwerp van Primaticcio, École de Fontainebleau

L.

Paul De Vylder

Als je de kromme voorpoten van een strandkrab wegneemt, 
komt er een schorpioen te voorschijn, dreigend met zijn ge
haakte staart.
Ovidius

1. Maskers

Hoge woorden gelijk ‘vrijheid’ en ‘waarheid’ kunnen el
kaar nauwelijks verdragen. Het ene moet nog maar gefluis
terd worden of het andere heeft al de neiging om te verdwij
nen. Het zijn jaloerse en hooghartige woorden. Het moet 
zijn dat ze allebei dezelfde plaats willen bezet houden: wie 
ze vindt mag ze hebben. Alleen, waar moeten we ze zoe
ken? De ‘vrije wereld’ is een demagogische kreet; de ‘ware 
wereld’ is een logisch misverstand; de ‘ware leer’ is para
noia, of op zijn minst een fanatieke stijlfiguur; de ‘vrije 
leer’ is nog de minst demente constructie van de vier, al is 
die slechts, als oxymoron, te smaken door bedronken filo
sofen.

Ondanks hun onvindbaarheid en hun onhandelbaar
heid zijn ‘vrijheid’ en ‘waarheid’ op een vrolijke wijze al
omtegenwoordig: het lijkt wel of ze aan de ijzeren wet van 
de inflatie zijn onderworpen, sterker nog, alsof ze, op hys
terische wijze, hun eigen onvindbaarheid en onhandelbaar
heid aan het botvieren zijn in het publieke gesnater. Het 
komt mij voor dat ‘vrijheid’ en ‘waarheid’ zodanig consu
meerbaar zijn geworden dat ze enkel nog in termen als cool 
en uncool kunnen besproken worden. Het zijn coole gad
gets in een coole winkelwandelstraat; ze zijn top of the bill, 
les must de Cartier. ‘Vrijheid’: jouw keuze. ‘Waarheid’: 
jouw gedacht.

Wat is er toch met die hooghartige en jaloerse wezens 
gebeurd? Hoe zijn deze onaantastbare en eeuwige góden 
verzeild geraakt op de toonbanken van de markt? Hoe kwa
men ze terecht in het neon van de publicitaire spraak? Hoe 
functioneren ze tussen het gedaas van de dazigste pop-ups 
en de nieuwste commentaren op de apocriefen? Zijn het 
feestartikelen geworden? Zijn het luxegoederen? Wellicht, 
of juist niet! Wat is er immers banaler dan de keuze tussen 
appelen of citroenen? Antwoord: de keuzevrijheid. 
‘Keuzevrijheid’, hier te lezen als: de ‘keuze-als-vrijheid’. 
Een opmerkelijke transformatie is dit: het 'wat-zal-ik-nu-
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eens-kiezen' wordt plaatsvervanger van het ‘wat-wil-ik’. 
Deze transformatie is, ter attentie van de onaandachtigen, 
de versmalling van het verlangen tot advertentie: ‘uw 
droomauto!’. Of, in hetzelfde register, de verzelfstandiging 
van de lust tot een zenuwtic: enjoy your favorite flavour!

Maar nog banaler dan de ‘keuze-als-vrijheid’ is het 
‘ieder-zijn-waarheid’. Nog banaler, want irritanter dan een 
niet lokaliseerbare jeuk en verraderlijker dan het traagst 
werkende gif: zo banaal, zo irritant en zo giftig is de ‘vrij
heid-van-opinie’. Vooraleer hier iemand Aufklarung! gaat 
roepen, moet hij wel bedenken dat 'opinievrijheid' mis
schien wel - de jure - een mensenrecht is, maar eerst en 
vooral - de facto - een gedrochtelijke terminologische con
structie. De combinatie 'opinie-vrijheid' kan immers 
slechts opdagen in het begrippenapparaat van iemand die al 
bij voorbaat de combinatie ‘opinie-delict’ verzonnen had. 
Zo iemand moet dan wel, op religieuze of politieke gron
den (maar meestal op politiek-religieuze gronden), een 
aanhanger zijn van het ‘recht-op-leven-en-dood’. Dit is im
mers de theorie van het ontleende leven, de theorie van de 
verleende dood. Het ‘ontleende leven’ en de ‘verleende 
dood’ zijn ongemakkelijke, want ongebruikelijke termen; 
we spreken ze niet graag uit omdat ze een bitter verhaal 
vertellen: het verhaal van onze horigheid, onze vazaliteit, 
onze toestand, volgens Van Dale, van “iemand die in ge
bonden afhankelijkheid leeft”. In hedendaags jargon zou
den we van een ‘gehuurd leven’ en van een ‘gehuurde 
dood’ kunnen spreken. Maar in het middeleeuws Latijn 
klinkt het legalistische karakter van dit verhaal scherper en 
harder: feodum oifeudum is een persoonlijke rechtsbetrek
king tussen een ‘(leen)heer’ en een ‘(leen)man’.

‘Een Heer en zijn horige’, we waren het haast verge
ten — maar wie de overleveringen en de openbaringen kent, 
kon het al weten: ‘de mens wikt en God beschikt’. Langs de 
ene kant een weger en een wichelaar, langs de andere kant 
een rechter en een weter. Langs de ene kant een Opinie, 
langs de andere kant een Leer; langs de ene kant een Keuze, 
langs de andere kant een Wet. Deze ‘God’ moet wel de 
duistere kant zijn van de markt: haar onvermijdelijkheid en 
haar zelfbeschikking. Wie achter de heerlijkheid van het 
consumerende kapitalisme en achter de evidentie van de 
zegevierende democratie een plan verwachtte of een be
stemming, moet op zijn tellen passen: nog eerder dan een 
zucht verschijnen de bovennatuurlijke spoken van een 
‘Vrijheid’ die men verworven of alleszins verwerfbaar 
achtte, en van een ‘Waarheid’ die zo pragmatisch kon wor-
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den dat iedereen volgens zijn goesting en sommigen vol
gens behoefte er deelachtig aan waren geworden.

Maar wie reeds doorhad hoe erg het gesteld is met de 
hoge principes en met de metafysica van de noodzakelijke 
oordelen [logos apophantikos] zal hier evenmin een poging 
tot Wiedergutmachung moeten aanhoren. Geen pleidooi tot 
restauratie, geen uitklaringen of terminologische noviteiten 
die eerst niet en dan weer wel de góden waarvan sprake, 
herinstalleren op een nog geheimzinniger troon dan diege
ne waarvan ze, eerst wel en dan weer niet, afgedonderd wa
ren. ‘Waarheid’ en ‘Vrijheid’ zijn, vooraleer ze vernederd 
werden en verloederd waren, vooraleer ze gebastaardeerd 
werden tot de bastaardaanbiedingen die ze nu blijken te 
zijn, altijd al idolen van de marktplaats geweest. Dit klinkt 
lelijk, zeker in het licht van de palliatieve zorgen die met 
zoveel retorisch vernuft en filosofische omzichtigheid hun 
verscheiden zo draaglijk mogelijk moeten maken. Maar de 
lelijkheid van mijn woorden is geen teken of symptoom 
van leedvermaak: hier is geen good riddance aan de orde. 
Nog minder zijn die woorden een vorm van voorbarig of 
misplaatst rouwbeklag. De lelijkheid van mijn woorden 
geldt uiteindelijk zelfs niet eens de spreekwoordelijke vals
heid van de idolen. De lelijkheid van mijn uitval geldt de 
idolatrie: het afgodisch gekreun in de hemel, op de aarde en 
op alle openbare plaatsen. Deze idolen zijn immers geen 
valse góden: hoe kan ‘Waarheid’ een onware god zijn? Hoe 
kan ‘Vrijheid’ een god zijn die men dwangmatig aan
roept?

Deze idolen zijn geen valse góden, het zijn vermomde 
góden. Hun vermomming is echter geen priesterlijke list 
— n ’en déplaise à Nietzsche - hun vermomming is hun ge
stalte, de steeds weer herhaalde vorm waarin ze, nu eens 
wel en dan weer niet, te voorschijn kunnen komen:
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La répétition est vraiment ce qui se déguise en se consti
tuant, ce qui ne se constitue qu’en se déguisant. Elle n’est 
pas sous les masques, mais se forme d’un masque à l’autre, 
comme d’un point remarquable à un autre, d’un instant 
privilégié à un autre, avec et dans les variantes. Les mas
ques ne recouvrent rien, sauf d’autres masques. [1]

Het steeds weer te voorschijn komen van hetzelfde maar 
dan anders, is nauwelijks te begrijpen als een carnavaleske 
feitelijkheid en nog minder als een ontspoorde ervaring. 
Het is niet meer dan een sneer naar de onvermijdelijke 
dwaasheid van het gependel tussen ‘Schijn en Zijn’. Het 
masker is de mogelijkheidsvoorwaarde van het te voor
schijn komen: alvorens we überhaupt fenomenen zien op
dagen, moeten die reeds uitgerust zijn met hun meest on
rustwekkende attribuut, hun transformeerbaarheid.

‘Trans-formatie’: ‘over de (verschijnings)vormheen’; 
morfologisch een duistere, dreigende constructie [trans + 
forma]: de vervorming van de vorm. Maar tegelijk een so
bere waarschuwing: voor elke differentie een nieuwe diffe
rentie, een onoverzichtelijke zee van differenties, een druk
bezochte marktplaats van differenties. De Griekse term me- 
tabolè (< metaballd : ‘veranderen’) betekent niet alleen 
‘verandering, wisseling, verwisseling, uitwisseling’ maar is 
ook het finale eufemisme voor de dood. Sterker nog, een 
metaboleus is niet enkel een ‘wisselaar van woorden, een 
interpreet, tolk of iemand die parafrasen maakt’, het is op 
de koop toe een ‘wisselaar van waren en van geld’, het is 
uiteindelijk een ‘sjacheraar’.

We hadden al lang weet van het wisselend karakter en 
van de verwisselende streken van de góden, al was het maar 
uit de fabels van Ovidius' Metamorphoseon-, thans merken 
we dat, zelfs linguïstisch gesproken, de góden ‘metabo
lische’ wezens zijn. Dit is geen blamage: het metabolise- 
ren, metamorfoseren, metaforiseren is noch een specifiek 
goddelijke activiteit, noch een specifiek goddelijke karak
tertrek. De metabool is, altijd en overal, de werkende vorm 
van het symbool. Vanuit de leegte van het symbool (dat 
nooit meer is geweest dan een placeholder) plooien de ge
daantewisselingen open als een onstuitbaar, onafsluitbaar 
weefsel. De rosse honden van de buren zitten ertussen, 
maar ook het slechte gebit van de bloedverwanten en de 
dagboeken van gevierde actrices; er is niets dat denkbaar is, 
of bespreekbaar, of beschrijfbaar dat niet tussen het weefsel 
van de gedaantewisselingen zou kunnen zitten. Als de hon
den en de tanden en de boeken al tussen de steeds wisselen
de draden zitten van dit metabolisch weefsel, hoe zouden 
dan de góden, deze vermomde en sjacherende idolen, ver
schoond blijven van deze ultieme maskerade?

‘Waarheid’ en ‘Vrijheid’ zijn niet enkel verweven in 
dit spel van wisselingen, ze zitten op de eerste rij: omdat ze 
de eersten en de hoogsten zijn, wentelen en keren ze zich 
ter verbazing van de tragen van geest en ter lering van de 
ongeneeslijk dwazen.

Wat een oorverdovend spektakel! Welke oogverblin
ding! Hoe wordt hier gelachen met de wetten van de zwaar
tekracht en van de elektromagnetische straling! Hoeveel 
omkeringen, onthullingen, herkenningen, herontdekkingen 
nog, vooraleer het doek valt? Welk doek? Wiens doek? 
Waar, het theater? Het is hoog tijd dat hier een ceremonie
meester naar voor komt. Een meester van de rituele hande- 
lingen, een regisseur. Hier dient iemand gezocht die verant
woording aflegt: iemand met antwoorden, iemand die de 
wisselende woorden, de wisseling van woord en weder
woord doet stollen tot een finaal symbool. Een dodenmas
ker? Zou dit een profeet kunnen zijn, een goeroe, een waar
zegger? Zou dit een redder zijn, een leider, een bevrijder? 
Hoe hardleers, hoe klef en hoe stompzinnig klinken deze 
verzuchtingen tussen het getuimel en de grollen van ons me
tabolisch universum. Hoe onwaar klinkt de waar-zegger, 
hoe belastend is het juk van de bevrijder.

Zullen we de wijsheid moeten zoeken bij de narren, of 
zullen we, om de betovering te betrappen, te rade moeten 
gaan bij illusionisten en goochelaars? Als er al geen einde 
komt aan de vermomming, dan rest ons slechts de kennisma
king met de vermommer, de maskeerder, de metaboleus.

X

Pan (uit de Villa dei Papiri, Herculaneum), 
1ste eeuw na Christus

2. De metaboleus

Opnieuw een zoekbeweging: waar of hoe moeten we de 
metaboleus zoeken? Dit dreigt een speurtocht te worden, een 
reis met onbekende bestemming, een queeste. Het mysterium 
ligt al op de loer, het ligt hier om de hoek, manend als altijd 
en vol onvervulbare beloften. Dit, immers, wordt de zoe
kende altijd voorgehouden: dat het zoeken een op-zoek- 
zijn is, een toestand van eindeloze reïteratie, een zijnswijze, 
een staat van genade. De zoekende mens: het paradepaard
je van de posthistorische mystificatie. ‘Wie zoekt, die 
vindt’ is maar een sinister grapje in de devotionele spraak 
van de mystagoog. Na de Middeleeuwen, de Verlichting! 
Na de Moderne Devotie, de Postmoderne Vroomheid! Na 
de Mantel van de Madonna en de Wonden van Christus, de 
Celdeling van de Amoebe en de Toegang tot de Zwarte 
Gaten! Het mysterie boven alles, onder alles, altijd en over
al het mysterie. Zelfs het grondeloze discours van de he
dendaagse filosofie is niets meer dan een eerder laattijdige 
verdiscontering van de tegendraadsheid van de sofisten. 
Waren het immers niet de sofisten die ons spreken aanwe
zen als ongrond en, tegelijk, de inwijding in de mysteriën 
begrepen als beunhazerij?

Laten we het mysterie aan de mysterieuzen. Hun 
ignorantia is noch heilig noch naïef, hun onwetendheid is 
een koketteren met raadseltjes die zo belegen zijn dat nie
mand nog weet of ze ooit geformuleerd werden als grap of 
als vervloeking. Het zoeken naar de metaboleus is dus geen 
‘herdenken’ van een verborgen of verboden gedachte, het is 
geen reconstructie of deconstructie van een (verloren) in
zicht, geen te boven komen van onoverzichtelijke (genealo
gische?) verwikkelingen, geen troost, geen beterschap. Het 
zoeken naar de metaboleus lijkt enigszins op wat onhandig 
gescharrel aan de uitgang; in feite is het een beproefde thea
trale zet, het is een intro: de introductie van een onverwach
te en ongenode gast - van de hond in het kegelspel.

We moeten de wereld van zijn onbegrijpelijkheid ont
doen, niet omdat de wereld te begrijpen zou zijn, maar om
dat het ‘begrip ’ zelf een valstrik is. Een valstrik? Eerder een 
valkuil: een valkuil voor het animal symbolicum, een val
kuil voor het dier dat op symbolen aast en dat uiteindelijk 
blijft steken in het bandenspoor van zijn eigen pathetische 
constructies. Dit is nog maar de entree van de metaboleus 
en daarom is hij een ongenode gast: hij kondigt zich luid
ruchtig aan en hij gedraagt zich zonder enige toegeeflijk
heid voor de gevoeligheden van de aanwezigen; hij eist een 
ereplaats op tussen de geaccrediteerde gasten; en als ont
stemd maar geciviliseerd onderhandeld wordt over zijn 
aanmatigende air en zijn lompe aantijgingen, grijnst hij 
overdadig en met buitensporige ernst. Hij is immers de 
‘sjacheraar’, geen enkele onuitgesproken vooronderstelling 
ontgaat hem, geen enkel retorisch voorwendsel is hem 
vreemd en als de eerste beleefdheden uitgewisseld zijn over 
de onmacht van de filosofie en over de onmogelijkheid van 
haar einde, slaat hij toe met de onverbiddelijkheid van een 
koopman: “Wie spreekt? Wie kent de (betekenis)waarden 
van de woorden? Wie weegt die waarden? Wie waagt deze 
vragen? Of is de filosoof dan toch een kanselredenaar in het 
noviciaat van een verloren gewaande kloosterorde?”

Juist zoals de ketter in heilige handboeken is de meta
boleus een spelbederver: hij ontregelt de gemoedsrust van 
de bedienaars van het Woord, en omdat hij ‘begrippen’ of 
‘concepten’ behandelt alsof het luchtspiegelingen waren, 
vergalt hij het plezier dat de metataligen beleven aan de 
enige instrumenten die hen nog resten. Hij speelt de rol van 
scepticus:

The sceptic encounters philosophers who often disparage 
common belief and claim an authority for doctrines that 
transcends the brute acceptance of the plain man. The 
sceptic simply takes these philosophers at their word, meets 
them on their own grounds, and then shows that they can
not satisfy their own demands. [2]

Maar ‘scepticus’ en zelfs ‘cynicus’ zijn slechts vermom
mingen van deze vermommer. Het rollenspel is slechts zijn 
kameleontisch aspect: twijfelaar tussen de twijfelzuch- 
tigen, filosofaster tussen de filosoferenden. Met dergelijk 
kameleontisch spel moet hij zichzelf wel blootgeven; vroeg 
of laat moet deze drieste maskerade eindigen aan de 
schandpaal, de publieke plaats van het gejoel en het gejouw 
omwille van de ontmaskering van de valsmunters, van de 
oplichters en van alle lieden met lichtvaardig of buiten
sporig gedrag. De schandpaal is niet enkel een schande- 
plaats en een schaamte-plaats, het is tevens de plek waar 
het schandaal opgevoerd wordt als hoogmis van de erger
nis, als feestmaal voor de misnoegden en de onverzoenlij- 
ken, als galabal, kortom, van het ressentiment. Toch zal de 
metaboleus zijn aanmatigende manieren niet opgeven, 
zelfs niet aan de schandpaal: liever dan in het kerkelijk 
Latijn van het scandalum, zingt hij zijn onzedelijke liedjes 
in het Grieks van het skandalon: “valstrik voor de vijand of 
lokaas voor wilde dieren”. Op die manier blijft hij, vastge
spijkerd op zijn schaamteplek, schaamteloos rondjes draai
en gelijk een skandalistès: “een acrobaat die toeren uithaalt 
op de trapeze”.

De voorsprekers heeft hij ontstemd, de sprakelozen 
heeft hij geërgerd, dit moet wel een ultieme demon zijn, 
een bovennatuurlijk, of minstens buitennatuurlijk wezen 
met kwaadaardige trekken, een geiten- of bokkengod, 
een Pan. Een Pan die de Maangodin kan opvrijen onder 
valse voorwendsels en die paniek zaait in de gemoede
ren van bergvolkeren en van bivakkerende soldaten. Zo 
een Pan is onze metaboleus, een onaangename godheid, 
een onwaarschijnlijke bloedverwant van de god van de 
angst, Phobos. Vandaar zijn verlammend attribuut, phobos 
panikos: “panische schrik”. Pan echter is geen vechtjas, 
hij heeft niets van doen met de geheime, militaire rituelen 
van Phobos:

He does not actually know how to fight; rather, he helps his 
friends by means alien to war. He intervenes to replace 
combat by a bloody parodic mockery of itself. He comes be
fore, or after, Phobos: when he interferes, the warrior is 
cut off from war and in fact knocked loose from all contact 
with reality. [3]

Hier moeten we zowel de schrikaanjagende parodie als het 
plotselinge realiteitsverlies in het oog houden. Immers, Pan 
is niet louter een paniekgod voor gewapende bendes, hij is 
op de eerste plaats een hallucinatoire god (tón phantasión 
aitios ho Pan: “Pan is de oorzaak van de hallucinaties”), 
een god van de bezetenheid en de vervoering. [4] Waan en 
(panische) verwarring, dit was ook de substantie van de 
aanklachten tegen onze uitzinnige metaboleus. Op dezelfde 
wijze kan de voor-de-maanse (prosèlènos: “komende vóór 
Selene”) Pan het iconografisch prototype worden van de 
duivel van de theologen: een baardige demon met horens 
en bokkenpoten. Vervelend voor de theologen is dat zij 
hiermee hun goddelijke ‘inspirator’ moesten kaalscheren 
tot een professorale ‘Geest’.

Wanneer Socrates een uiteenzetting wil geven over 
waanzin - hij bevindt zich, toevallig of niet, op een plek ge
wijd aan Pan en de nimfen - waarschuwt hij zijn gezel
schap: “Hoor mij uit in stilte. Deze plaats lijkt zodanig ge
wijd, dat het geen verrassing mag zijn als ik tijdens mijn 
vertoog voortdurend zou aangegrepen worden door aanval
len van nimfolepsie. Zojuist barstte ik, tijdens mijn uitleg, 
bijna los in lofzangen van vervoering.” [5] Dit is de taal 
van de metaboleus, maar dit is meteen ook de talige gestal
te van de vermommer; dit is, in een uitdagende toonzetting, 
de acrobatische gestalte van de taal. “Language did not 
emerge from some kind of ratiocination.” [6] Laten wij niet 
vergeten dat het opvallendste kenmerk van de bezetenheid 
door Pan een uitzinnig lachen is.

3. Panolèptos

De acrobatische toeren van de metaboleus blijken dus het hi
larische gezicht te zijn van de taal-in-werking: de spraak, het 
spreken, het spelen van taalspelen. Het spelen-van-de-taal is 
echter geen vriendschappelijk onderonsje; de spelers lachen 
wel, glimlachen doen ze niet. Hun gelach is panisch. De toe
ren die ze uithalen zijn schandalig (kijk, een skandalistès\). 
Het zijn waaghalzen die, zonder zicht op zege en met min
achting voor applaus, de geloofwaardigheid van de 
(taal)machine aan flarden rijden en met de wrakstukken 
van het (taal)systeem zinloze rondjes draaien. Het zijn 
betekenis-cascadeurs; de woordkundigen en de lexicogra
fen kunnen hun fragmentatiewoede en hun recombinatie- 
stunts nauwelijks bijhouden. Ze kweken woorden gelijk 
paddestoelen: onverhoeds verschijnend en opeengepakt in 
onberekenbare kluwens. Toch zijn ze anoniemer dan zelfs 
de meest obscure dichter. Taalspelers zijn geen personen, 
het zijn geen poëtisch gestemde individuen die woorden 
verzinnen of die nieuwgekozen grammaticale wendingen 
invoeren; taalspelers zijn de woorden zelf, of in linguïs
tische termen: taalspelers zijn ‘morfemen’. Morfemen of 
woordvormen zijn virtuele schakelaars die slechts te voor
schijn komen voorzover ze weer andere schakelaars aan- of 
uitschakelen. Zo bekeken, zijn ze de geactiveerde elemen
ten van een alomtegenwoordige schakelalgebra: het taal
systeem. Alleen is de schakelalgebra die wij hier op het oog 
hebben niet enkel alomtegenwoordig, hij is opgeladen met 
paniek, hij is bezeten door Pan. De taal is een ‘panoleptische ’ 
algebra. Het systeem van de taal werkt enkel in ‘panische’ 
modus. Laten we die manische kant van de taal nogmaals 
bekijken:

Thou art the unanswered question;
Couldst see thy proper eye, 
Always it asketh, asketh; 
And each answer is a lie.

Ralf Waldo Emerson
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‘Elk antwoord een leugen’: hoe ontwapenend is de wee
klacht, hoe vertederend de kwetsuur van de afgewezen 
minnaar. Wie over de vervoering van de taal heen wil kij
ken, wie achter de bezetenheid van de woorden zoekt naar 
een finale versie van de wereld of van de dingen, moet zich 
opmaken voor een goddelijke openbaring. Een theofanie 
die dan wel van een majestueuzer gehalte dient te zijn dan 
de fratsen van een bokkengod. Pan mag dan al de stiefbroer 
of de zoon van Zeus zijn en zo nog ouder dan Hermes (juist 
gelijk Pan een fallische god), toch blijft hij de risee van de 
hele Olympus en volgens Plutarchus ging zelfs het gerucht 
dat hij was gestorven. Geen wonder dan, als boven het fan- 
tasmatische geraas van onze woordverbindingen een demon 
dient aangesteld met een goddelijker greep op mens en dier. 
Er dient, met andere woorden, dringend een transcendentaler 
verhaal verteld, al was het maar om een einde te stellen aan 
de kwellingen van de weeklagers en van de ongelukkigen die 
zich alsmaar belogen voelen. ‘Transcendentaal’, ‘transcen
dentaler’, ‘transcendentaalst’: moge Pan, de heilige hond 
van de Magna Mater, mij deze therapeutische misstap ver
geven! Hoe genezen wij de ongeneeslijk belogenen? De 
korte pijn! We verklappen hen de leugen van de leugen: La 
représentation est le lieu de l’illusion transcendentale. [7]

Na de hallucinatie, de illusie. Een groter filosofisch 
verschil is nauwelijks te verzinnen: de hallucinatie is een 
speling van het voorstellingsvermogen, de illusie is het 
vastlopen in de voorstelling. Het ene is een roes, het ande- 
re een obsessie. De roes is ambigu en loslippig, de obsessie 
is monomaan en verbeten. In de voorstelling ontmoeten de 
uitzinnige driestheid en de starre zekerheid elkaar op 
schokkende wijze: langs de ene kant een dubbelzinnige mi
mesis, langs de andere kant een buitentalige equivalentie. 
Hoe kunnen we deze metasemiotische botsing omzetten in 
een antieke fabel?

Pan, de hallucinatoire god, hebben we reeds ontmoet: 
hij is de ambiguïteit par excellence, half mens, half geit, en 
tegelijk een van de oudste góden; toch wordt hij, ondanks 
de eerbiedwaardigheid van zijn stamboom, niet ernstig ge
nomen door de onsterfelijken: hij is zo lelijk als de nacht 
(zijn moeder rende gillend weg bij zijn geboorte) en hij is 
zo bovenmaats promiscue dat hij alles neukt wat kan lopen; 
hij speelt muziek op een fluit van eigen maaksel (de ‘sy
rinx’, een metamorfose van een van zijn minderjarige 
prooien) maar tevens is hij de uitvinder van de mantiek, een 
orakelkunst die hem door Apollo werd ontstolen. Zijn te
genpool moet dus wel een stabieler personage zijn, liefst 
met een indrukwekkend pedigree en met imperiale neigin
gen. [8] Maar bovenal moet zijn ontzagwekkende gestalte 
omkleed zijn met de helderheid van de zon en met de mee
dogenloosheid van een scherprechter. Het kan niet anders, 
dit moet Zeus zijn, Zeus/Jupiter: “heer van de lichtende he
mel”. Hier kunnen enkel kreten geslaakt worden van diep 
ontzag en van politieke verbazing: Zeus verschijnt! In het 
Latijn klinkt zijn naam als een aanroeping, een vocatief van 
verering, een kreet van onderwerping: oh! Zeü patèr, oh! 
Djeu-pitèr.

Maar wat heeft een oppergod [Juppiter Optimus 
Maximus}, een lichtgod [Juppiter Lucetius], een dondergod 
[Juppiter Tonans], een bliksemgod [Juppiter Fulgur], wat 
heeft zo een geëxalteerd personage nog te maken met de 
‘metabolische’ begripsverwarringen van de taal? Waarom 
worden hier een soevereine heerser en een fallische de
mon zo dwars tegenover elkaar opgesteld? De vraag stel
len is ze beantwoorden: ‘Zeus/Jupiter’ en ‘Pan’ zijn de 
mythische extremen van één en dezelfde lexicale reeks, de 
metaballô > metaboleus-reeks. Van zodra we (in het eerste 
hoofdstuk) ‘vrijheid’ en ‘waarheid’ tegen elkaar uitspeel
den, stuitten we op de ’metaboleus/de. sjacheraar’ en de 
lmetabolè!d& dood’. Op dat moment konden we de ‘schan
dalige’ buitelingen van die onhandelbare termen hooguit 
begrijpen als de ontregelende effecten van een hallucina
toire godheid. Het wordt tijd dat we de dodelijke ernst pro
beren te peilen van zijn transcendentale tegenligger.

4. Een fatale god

‘Transcendentaal’ betekent ‘alle categorieën overstijgend’; 
het is een term die, strikt genomen, zichzelf zou moeten op- 
heffen omdat hij wel boven maar nooit tegen een andere 
term kan worden gesteld. Vandaar dat filosofen die in zijn 
buurt komen de neiging hebben om, zoals bijvoorbeeld 
Kant, ‘sublieme’ gevoelens te gaan koesteren. Een ander 
voorbeeld is Heidegger, een filosoof waarvan geweten is 
dat hij een volslagen eigenmachtig idioom moest ontwik
kelen om verschoond te blijven van de verdenking dat hij 
met eigentlich in feite ‘transcendentaal’ bedoelde. [9] Dit 
zijn slechts twee voorbeelden - maar ze zijn exemplair - 
voor het ongeluk dat de filosofie treft als ze haar begrippen 
op een rijtje zet. En, met ‘ongeluk’ wil ik het nog niet eens 
hebben over de ongemakken en de onrustwekkendheid van 
de finale deductie, de onnavolgbare ‘transcendentale de
ductie’. [10] Met ‘ongeluk’ bedoel ik het leed dat de filoso
fen zichzelf aandoen als ze met woorden andere woorden 
willen bezweren. Dit is een leed dat robuustere stervelingen 
bespaard blijft, niet omdat zij woordeloos zouden zijn, 
maar omdat ze rondlopen in de (transcendentale) illusie dat 
ze met hun woorden de dingen kunnen bezweren.

Als we de taal dan al konden betrappen, dan zouden 
we dit moeten doen als ze uit haar eigengereide rol valt. En, 
zoals we zo-even konden zien, is dit een dubbelrol: ener
zijds de smartelijke gewiekstheid van de filosofen, ander
zijds de arrogante botheid van de adepten van het gezonde 
verstand en van de klare wijn. Het uit-haar-rol-vallen-van- 
de-taal is dus een val tussen twee stoelen en zo, vanwege de 
precisie van de buiteling, onmiddellijk te herkennen aan de 
verbaasde blikken van de omstanders. Zo een val is letter
lijk een lapsus (“misstap”): in de retoriek van het dagelijks 
leven te smaken als Witz, in de retoriek van de rederijkers 
als ‘paradox’; maar in het filosofische discours te vrezen en 
te verwachten als ‘aporie’. Bovenal is deze lapsus echter te
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duchten als ‘vloek’ of als ‘blasfemie’ in de verhevigde dis
puten van de mythologische wezens. De ‘vloek’ of de 
‘blasfemie’, dit is de misstap die ons aanbelangt, hiermee 
komen we immers op het no-nonsense terrein van de opper
goden. Hier is geen sprake meer van paniek of van panolepsie, 
noch in de zin van het op hol slaan van een meute, noch in de 
zin van de vervoering van een individu. Hier heerst het 
‘zo-en-niet-anders’ van een soeverein, een superanus: [een] 
“die erboven staat”, Juppiter Optimus maximus, de aller
grootste en de allerbeste, de baas van de hemel en de over
ste van alle mensen.

Juppiter hostis (“Jupiter de vijand”), deze vervloe
king van de oppermachtige is geen geleerde spitsvondig
heid van een afvallige theoloog; het is de doodskreet van 
Tumus, de koning van de Rutuli, juist voor hij wordt dood
geslagen. Tumus wordt doodgeslagen, dit weten we uit 
Vergilius' Aeneis, door Aeneas, de stamvader van Augustus 
en als zodanig van alle Romeinen. Niet enkel de bloedige, 
dodelijke context van deze vervloeking is hier van belang: 
dit is geen angstkreet, dit is geen vloek van pijn of van ont
reddering. Dit is een rituele uitdaging:

non me tuafervida terrent dicta ferox.
Di me terrent et Juppiter hostis [11]

(“Het zijn niet uw hitsige uitspraken
die mij schrik aanjagen, onbeschofterik.

Het zijn de góden die mij de stuipen op het lijf jagen, 
en [zeker] Jupiter [als] vijand”)

Vandaar dat Aeneas, ondanks zijn furieuze bevliegingen en 
zijn vreselijke toom [furiis accensus et ira terribilis] stee
vast wordt beschreven als pius: “vroom”. Nochtans is 
Aeneas even moorddadig als zijn finale antagonist, Tumus; 
het verschil ligt in de manier waarop ze zich gedragen 
tegenover hun fata. Op de allerlaatste regel van het enorme 
gedicht waarin Vergilius de fataliteiten bezingt van het ont
staan van het Imperium Romanum, triomfeert uiteraard de 
uitverkozen, vrome Aeneas; de al even door de goddelijke 
beschikking gemerkte maar blasfemische Tumus komt, op 
perfect complementaire wijze, aan zijn einde. Vitaque cum 
gemitufugit indignata sub umbras, letterlijk vertaald: “en 
met gekreun vliedt zijn gesmade leven in [het rijk van] de 
schaduwen.” Vita indignata: hoe moeten we dit verstaan? 
Spartelt Tumus’ leven tegen, is het ‘verontwaardigd’ 
tegenover de dood? Of sterft Tumus de clichématige dood van 
de overwonnene, een 'smadelijke' dood? Sterft hij omwille 
van de ziedende ‘verontwaardiging’ van Aeneas? (Tumus 
heeft het lijk van Pallas beroofd en daardoor ‘onteerd’.) 
Achter al die toespelingen op smaad en ergernis en oneer 
[indignitas] schuilt een monomane God, een God die men 
enkel kan aanroepen óf lasteren. Want hier wordt niet al
leen de fataliteit van de heroïsche dood opgevoerd; al even 
dramatisch is het tarten van die goddelijke beslissing. 
Tumus lastert Jupiter [Juppiter hostis], hij daagt het lot uit 
en zodoende verspeelt hij, in mythische termen, zijn aan
spraken op een eervolle dood.

Tumus is een contemptor deum, een “godsverachter”; 
we merken dat, binnen het monomane universum van het 
fatum, de gaten gedicht zijn en de uitbraakpogingen verbo
den. Het fatum, als noodlottige voltrekking van de ‘uit
spraak van God’ [12], is altijd al de meest dodelijke instan
tie geweest van de ‘transcendentale illusie’. Hier is elk mo
reel of ethisch vertoog volstrekt overbodig. De ‘transcen
dentale illusie’ is dus a priori onbespreekbaar, niet onder
handelbaar; ze is bindend omdat ze soeverein is en ze is 
soeverein omdat ze bindend is. Zo ook het fatum: tegelijk 

een ‘noodlot’ én een ‘uitspraak’. De Ene Fatale God is im
mers zelf dubbel: hij moet spreken om God te kunnen 
zijn. [13]

5. A logical tool

De plaats van de transcendentale illusie is de voorstelling, 
dit hoorden we al van Gilles Deleuze. Omdat het ons om 
deze onwaarschijnlijke plek te doen was, reorganiseerden 
we de voorstelling zelf tot een al even onwaarschijnlijke 
parade. We kregen een ambivalente ommegang te zien, een 
cirkelvormige optocht, een demonische stoet waarbij de 
eerste godheid achter de laatste liep, en waarbij de ene van 
de andere dacht dat het de andere was die zijn weg was ver
loren. Denk hierbij aan de tegendraadse bewegingen van de 
metaballó-reéks: langs de ene kant een eindeloos ‘gesja
cher’, langs de andere kant een ‘fatale’ omslag. Pan en 
Zeus/Jupiter, de extreme buitenkanten van ons voorstel
lingsvermogen, de roes en de obsessie, het illusionistisch 
gebabbel en het dodelijke verdict.

Toch moesten we al geweten hebben dat we deze 
voorstellingen maar konden bespelen volgens de regels van 
het spel, en tegelijk, dat de regels slechts van toepassing 
zijn voorzover er gespeeld wordt door de spelers van het 
spel. Dit is een ‘wederkerige vooronderstelling’, en als zo
danig is dit het dubbelblinde spel van de taal: het taal
systeem is een geprefabriceerde bouwdoos voor het bou
wen van torentjes, maar als er al torentjes gebouwd worden 
met de bouwstenen, dan is dat omdat wij het zijn die toren
tjes bouwen. Ik permitteer me deze infantiele versie van de 
‘wederkerige vooronderstelling’ omdat ik al weet heb van 
de complicatie die nu gaat volgen. Het mythische discours 
springt met rare sprongen, dit is door iedereen geweten en 
door de meeste mythologen uitgewerkt tot het uitgangspunt 
van een volwaardige carrière. Maar de complicatie waar
over ik het wil hebben, is eerder algebraïsch van aard, of in 
ieder geval theoretischer dan de ontcijfering van het ideolo
gisch kabaal van de tribale verhalen. Het gaat om een soort 
verdubbeling van de ‘wederkerige vooronderstelling’ tus
sen het taalsysteem en de talige uitspraken. Het mythisch 
discours is een ‘kwadratuur’ van het alledaagse discours. Het 
bouwkundig procédé van de mythe is complexer dan dat van 
de taal: de bouwstenen van de mythe, de zogenaamde 
mythemen, zijn geen elementaire differenties, ze zijn al bij 
voorbaat getekend door de semantische relaties van de ‘figu
ren’ van de taal waarin de mythe verteld wordt. De mythe
men van de mythe zijn figuren van de tweede orde: het zijn 
bouwstenen die zelf al opgebouwd zijn uit ‘betekenende’ 
elementen. De mythe is, binnen het jargon van de semio- 
logen, een 'natuurlijke metataal’. [14] Claude Lévi-Strauss 
stelt de metatalige status van de mythische figuren nog 
scherper: de mythe is voor hem a kind of logical tool. [15]

Zo bekeken, zijn de mythische figuren niet ‘metatalig’ 
in de zin van een (wetenschappelijk) descriptieve metataal 
of van een eventueel epistemologische metataal, ze zijn 
‘metatalig’ in de zin van ‘metatalige formules’. Het zijn 
‘formules’ die de logische relaties binnen het verhaal bloot
leggen (de ‘mythe’ < 'muthos’ is immers een “verhaal”). Al 
zijn ‘mythemen’ dus complexer dan de woordvormen van 
onze taalsystemen, ze werken wel op dezelfde wijze als de 
syntaxis van een gewone taal:

Als er een betekenis te vinden is in mythologie, dan kan die 
niet besloten liggen in de afzonderlijke elementen die deel 
uitmaken van de compositie van een mythe, maar alleen in 
de wijze waarop die elementen gecombineerd worden. [16]

Dit al te korte theoretische intermezzo is een noodzakelijke 
opstap naar de monsterlijke kant van het 'metabolisme' van 
de voorstelling. Het is, met andere woorden, een theore
tische kunstgreep om vat te krijgen op de semantische 
'dubbelgelaagdheid' van het monster. Vermits we de 
‘mythemen’ niet kunnen weren uit onze voorstellingen, 
kunnen we ze beter testen op hun ‘logisch’ vermogen.

6. Monsters

Les Astomi, les Nisnas, les Blemmyes, les Sciapodes, les 
Cynocéphales, le Sadhuzac, le Martichoras, le Catoblepas, 
le Basilic, le Griffon, le Tragelaphus, le Myrmecoleo, le 
Python Askar, la grande belette Pastinaca, le Presteros, le 
Mirag, le léopard Phalmant, le Senad, le chien Cepus, la 
Licorne, le Gouith, l’Ahuti, l’Alphalim, lelukneth.

Dit is niet eens een volledige lijst van de monsters die Sint 
Antonius belagen in Gustave Flauberts La Tentation de 
Saint Antoine (1874). We moeten al congenitaal doof zijn 
om, in de monsterlijkheid van deze namen, de wellust van 
de estheet niet te herkennen. Komt daarbij nog de horror 
van de precieze beschrijving! De tegennatuurlijke kenmer
ken van deze fabelwezens! We kunnen ons de delectatio 
morosa van Flaubert haast lijfelijk inbeelden, “het eigen- 
zinnig genot”, de hysterische honger (“de kannibalistische 
honger [...] voor mooie uitstallingen van menselijke ellen
de” [17]), de erotische fascinatie voor de gedrochten van 
zijn verbeelding. Hauberts 'monstrologie' is volgens 
Baudelaire “la chambre secrète de son esprit”. [18]

Als Haubert de Ennoia, de hoogste emanatie van de 
gnostische Oppergod, opvoert in zijn Tentation, dan doet 
hij dat, in de beste mystieke traditie, op de meest abjecte 
wijze. [19] De Ennoia verschijnt hier als een gevallen 
vrouw, ontuchtig en getekend door de littekens van de 
waanzin en de leugen:

Elle a été l’Hélène des Troyens, dont le poète Stésichore a 
maudit la mémoire. Elle a été Lucrèce, la patricienne vio
lée par les rois. Elle a été Dalila, qui coupait les cheveux de 
Samson. Elle a été cette fille d’Israël qui s’abandonnait aux 
boucs. Elle a aimé l’adultère, l’idolâtrie, le mensonge et la 
sottise. Elle s’est prostituée à tous les peuples. Elle a chan-
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té dans tous les carrefours. Elle a baisé tous les visages. A 
Tyr, la Syrienne, elle était la maîtresse des voleurs. Elle bu
vait avec eux pendant les nuits, et elle cachait les assassins 
dans la vermine de son lit tiède. [20]

De 20ste-eeuwse kritiek heeft dit sadomasochistisch spek
takel met een misplaatste (klinische?) vertedering heruitge- 
vonden. Hoe kon zij het baudelairiaanse motto Les charmes 
de l’horreur n’enivrent que les forts anders verwerken in 
haar kunstzinnig humanisme? Zij is vastbesloten om een cul
tuurhistorisch vertoog te houden over het ‘latente sadisme’ 
van dergelijke wreedaardige mengelingen van sensualiteit en 

Theiligschennis. Mario Praz leest, met een scheve grijns naar 
Freud, de 19de eeuw als een sadomasochistische samenzwe
ring ter voorbereiding van de gedemocratiseerde horror 
movie van de 20ste eeuw. Van Byron tot Swinburne, van 
Lewis’ Monk tot Lautréamonts Chants de Maldoror, alles 
speelt zich af op een historisch-cinematografische scène: de 
projectie van de lange schaduw van de Sade, de goddelijke 
markies. “Het sadisme is, zoals Huysmans zelf opmerkt, 
een bastaard van het katholicisme” [21] en Hauberts hau
taine imaginatie is gekleurd door eeuwen qui sentent 
l’encens et l’urine. [22] Ten slotte wordt Hauberts mon
sterlijke combinatie van hurlade métaphysique [23] en 
enchantement sombre (een term van Sartre) het kenmerk 
van “een objectieve neurose”. De monsters van Haubert 
worden de hysterische symptomen van een hegeliaanse 
krankzinnigheid:

...la maladie de Gustave ne lui permettra de s’objectiver 
dans des ouvrages représentatifs que si elle apparaît com
me une particularisation de ce qu’il faut bien appeler une 
'névrose de l’Esprit objectif... [24]

Wat hebben de monsters van Haubert nog van doen met de 
Sade, in een tijdperk waarin de Ennoia van de gnostiekers, 
van de mystiekers, van de decadenten, het internet be- 
spookt als “de prinses van de vampiers”? De monsterlijk
heid van het monster is noch van psychologische aard, 
noch is het een dialectische aberratie van de geschiedenis; 
het monster is een 'mytheem'. Het is een dubbelgestalte 
van de taal. Deze verschijningsvorm hebben we al aange- 
kondigd, maar nog niet nauwkeuriger bekeken.

Al wie een woordenboek openslaat, kan zonder veel 
moeite het semantisch gamma van ‘monster’ uitgelijnd 
zien: “boeman” - “kolos” - “wreedaard” — “mutant” - 
“misbaksel”. ‘Monster’ is blijkbaar een woord dat wij han
teren voor de verkeerde kant van de ‘maat’ en de ‘norm’. 
Een monster is “angstwekkend” en/of "kwaadaardig" en/of 
“afwijkend”. Het semantisch veld van ‘monster’ is niet al
leen kleurrijk, het is vooral ook coherent: monsters zijn 
vreemd en onaangenaam, het zijn op z’n minst asociale 
verschijningen. Geen wonder dat het monster in onze ver
halen de rol van ‘slechterik’ toebedeeld krijgt; in de 
postchristelijke journalistiek speelt het zelfs de rol van ge
seculariseerde ‘duivel’. Nochtans heeft het monster zijn 
mythische status nog niet verloren: het verschijnt lijfelijk als 
een silico-hormonale homunculus en, in televisuele vorm, als 
een goedkopere versie van Leviathan, een posthistorische 
draak en toch ook een megalomane variatie op Thomas 
Hobbes en de Bijbel. Zelfs de aliens, zowel de marsmannetjes 
als de marginalen, zijn niets anders dan nazaten uit een my
thische copulatie tussen onze technocultuur en een archaïsch 
bestiarium. Hoe heeft het ‘monster’ zijn mythische status ver
worven? Hoe kunnen we zijn dubbelgelaagdheid begrijpen? 
Via de “combinatie van de elementen” stelde Lévi-Strauss. 
Anders uitgedrukt, via de syntactische configuraties met de 
andere mythische figuren. De structuur van de mythe is dus 
zeker geen passe-partout voor de ontcijfering van ‘betekenis
sen’, laat staan ‘verborgen betekenissen’:

Sommigen beweren dat menselijke gemeenschappen in hun 
mythologie enkel maar uitdrukking geven aan fundamen
tele gevoelens die ze delen met de gehele mensheid; gevoe
lens zoals liefde, haat of wraak; of dat ze verklaringen pro
beren te vinden voor fenomenen die ze op geen andere ma
nier kunnen vatten, bijvoorbeeld astronomische of meteo
rologische verschijnselen. Maar waarom zouden die cultu
ren dat doen op zo een omstandige en kronkelige wijze ter
wijl ze toch ook al vertrouwd zijn met empirische verklarin
gen? Anderzijds hebben psychoanalytici en veel antropo
logen de problemen verschoven, weg van het domein van 
natuur en kosmologie naar de domeinen van sociologie en 
psychologie. Maar hier wordt de interpretatie al te gemak
kelijk: indien een bepaalde mythologie een of andere figuur 
benadrukt, laten we zeggen de figuur van de boze groot
moeder, dan zal men beweren dat in dit soort maatschappij 
grootmoeders werkelijk boosaardig zijn en dat de mytholo
gie de sociale structuur en de sociale relaties reflecteert; 
maar indien de bevindingen elkaar tegenspreken, dan zou 
al even gemakkelijk kunnen worden beweerd dat het juist 
de bedoeling is van de mythologie om een uitlaatklep te zijn 
voor verdrongen gevoelens. Wat ook de situatie moge zijn, 
een lepe dialectiek zal altijd een manier vinden om te kun
nen beweren dat ze de betekenis heeft gevonden. [25]

Indien geen ‘betekenis’, wat kan er dan gevonden worden 
in de verwikkelingen van de mythische verhalen? Het ant
woord is hier al op voorhand gegeven: logische formules. 
De mythe werkt als een synoptische tabel, als een paradig
matisch schema, als een diagram van structurele overeen
komsten en verschillen (‘homologieën’). Als we aannemen 
dat een doordeweeks taalsysteem werkt op basis van de ge
codeerde koppelingen van symbolen, dan kunnen we in de 
mythe de manier ontdekken waarop die symbolische figu
ren ‘voorstellingen’ genereren. Om die ‘voorstellingen’ 
was het ons hier te doen, we waren immers benieuwd naar 
de ‘plaats van de transcendentale illusie’. We merken nu 
dat die ‘plaats’ een ‘werkplaats’ is, een atelier van logische 
bedrijvigheid en van algoritmische manoeuvres.

Als het ‘monster’ kan werken als model, als mythisch paradig
ma, dan kan dit per definitie slechts via een configuratie met 
andere differentiële figuren. We weten al dat die mythische fi
guren geënt zijn op talige codes, laten we daarom een taal
spel simuleren. Bij deze simulatie worden, zoals beloofd, 
geen hermeneutische herschikkingen uitgevoerd, geen pië
teitsvolle herdenkingen en herinterpretaties, hier wordt 
zelfs geen structuralistische antropologie bedreven. De 
transformaties van neolithische vruchtbaarheids-attributen 
in chirurgische implantaten kunnen ons gestolen worden. 
Of, voor hetzelfde geld, de metamorfose van de “vrome 
toom” van een pseudo-archaïsche held in de heilige eigen
waan van een postdiscursieve imperator. Wat ons hier be
zighoudt is de transformatie zelf: de waanzinnige uitwisse- 
lingskunsten van de metaboleus, de acoliet en tegelijk de 
antagonist van de finale transformatie, de dood. Vandaar 
mijn ‘simulatie’ van het taalspel: geen mythisch monster 
zonder de waanzin van de taal; maar zonder ‘monster’ ook 
geen verbazingwekkende avonturen in het rijk van onze 
moedertalen. Trouwens, we moeten het ‘monster’ wel si
muleren omdat we zullen merken dat uit onze ontsteltenis 
en onze verbazing de schoonheid ontstaat. De ‘schoonheid’ 
als onze allerlaatste transformatie.

Het ‘monster’ wordt gesimuleerd door het in een for
mele reeks te plaatsen, een reeks zonder toponiemen, zon
der data en zonder namen. Op die manier wordt de taal, 
waarin het ‘monster’ te voorschijn komt, gereduceerd tot 
een lexicografische puzzel en kunnen we de mythische lo
gica proberen te zien als de ‘organisator’ van onze voorstel
lingen. De Sfinx van, bijvoorbeeld, Oedipous wordt uitge
schakeld, maar meteen ook heel het sadiaans klimaat van 
Flaubert, de romantische neuroses van de Decadenten en 
zelfs de freudiaanse lezing ervan. In het kort: deze reductie 
impliceert de uitschakeling van de zinnigheid of onzinnig
heid van al onze beweringen. Wat overblijft is een gecas
treerde taal, een taalsysteem dat nog wel kan zingen maar 
dat alleen nog lustgevoelens opwekt omwille van de klan
ken. En precies in de stembuigingen van dit register, 
schrijft de mythe haar tekst. Toegepast op een louter gefor
maliseerde taal, toont ze de publieke bekentenis van de 
woorden die we wel uitspreken maar niet begrijpen.

We stellen eerst een semantische reeks op, daarna volgt 
een mythologische bezetting: “De koning~heerst~een 
monster~komtte voorschijn~het zaait dood en vernieling~een 
held~wordt aangeduid~hij verslaat (het monster)~hij trouwt 
met~de prinses”. Dit is de gecastreerde versie van een talige 
constructie, ze klinkt vals-onmondig, ze klinkt als een imbe
ciel sprookje, of eerder als een sprookje dat in stukken ge
sneden is door Vladimir Propp. [26] De gelijkenis van het 
pseudo-sprookje met de narratologische segmentatie à la 
Propp is treffend maar misleidend. Hier wordt niet ge
vraagd naar de narratieve relaties tussen enerzijds persona
ges (‘actanten’: l’antagoniste (l’agresseur), le donateur, 
l’auxiliaire, la princesse ou son père, le mandateur, le hé
ros, le faux héros) en anderzijds actantiële functies (inter
diction et transgression, tromperie et complicité, méfait, 
réaction du héros, combat, victoire, retour du héros, puni
tion, mariage...), nóch naar de binaire opposities (zoals 
interdiction/transgression, tromperie/complicité) die het 
syntagmatisch verloop van het sprookje bepalen. Onze 
simulatie heeft antropologische noch metatalige intenties. 
We hebben de metaboleus op het oog, de bespeler van alle 
metatalige listen. Daarom kunnen we de eerste, reeds ver
hakkelde reeks evengoed nog radicaler reduceren: {[de ko- 
ninglf, [het monster] / [het monster], [de held] / [de held] 
f [de prinses]}. De algebraïsche aard van de oorspronkelij
ke reductie is nu duidelijk: Uf,(x,y), f, (y,z), ƒ, (z,w)}. We 
hebben ons pseudo-verhaal nu uitgekleed tot een formele 
reeks functies met termen die kunnen worden uitgedrukt in 
een formulevoorschrift, dit wil zeggen, in de specificatie 
van hun onderlinge relaties. Het resultaat is rampzalig maar 
verwacht! Als we talige uitspraken formaliseren krijgen we 
zinledige constructies. [27] Maar in tegenstelling tot de 
wanhopige pogingen van de metalinguïsten om uit de cir
culariteit van de ‘uitspraken over uitspraken’ te geraken, 
hadden wij een ‘metabolische’ valstrik opgesteld. Vermits 
we de talige transformaties niet kunnen verklaren zonder 
de mythologische bezetting van de taal mee te nemen in 
onze interpretaties, simuleerden wij een verhaal. Een ver
haal, zo onnozel dat het, eens geformaliseerd, erom smeek
te om herbezet te worden door de ambivalentie van de fa
bels. De herbezetting van ons leeggemaakt verhaal: dit kan 
niets anders betekenen dan de herintroductie van de ‘voor
stelling’, maar nu met inachtneming van de tweewaardig
heid van de mythische figuren.

A) DE KONING: de ‘koning’ is onze eerste figuur en, toe
vallig of niet, de incarnatie van de tweewaardigheid zelf. 
Hij is tegelijk de voorsteller en het voorgestelde. Hij beli
chaamt, lijfelijk en letterlijk, de fatale wil van de godheid. 
Hij is de levende gestalte van de ‘Soevereiniteit’; hij is, 
door enkel nog maar rond te lopen in zijn paleis, op de tri
bunes en op andere zichtbare plaatsen, de levende aanwezig
heid van de Superanus (een term die slaat op de raadselach
tige voorrang van de uitspraken van een voor de rest afwe
zige ‘opperste’ spreker). Vandaar dat de koning, volgens de 
theologen en legalisten, ‘twee lichamen’ heeft: het ene, tast
bare lichaam, al even gammel en sterfelijk als gelijk welk an
der lichaam; het andere, onsterfelijk (rex non moritur. 
“de koning sterft niet”) en daardoor onfeilbaar. [28] Una 
persona, duae naturae: de koning is een ‘sacramentele’ fi
guur. Sterker nog, hij is de sacramentele personificatie van 
het ‘Heil’, hij maakt de dieren vet en hij geneest de men
sen. [29] Daarom is de dood van de koning een zuiver ritu
ele aangelegenheid: als hij doodgeslagen wordt is dat ófwel 
een heilig offer, ófwel een godslasterlijke daad (na de ont
hoofding van Louis XVI moesten de revolutionairen drin
gend een Comité de Salut Publique oprichten). Het ‘Heil’ is 
een koninklijke/goddelijke belofte. Salus patriae prima 
lex: “Het heil van het vaderland is de hoogste wet”, dit is 

een opschrift dat we nog kunnen lezen op de dodenmonu
menten van recente oorlogen. De ‘koning’ is een mytheem 
in de mate dat hij ‘het monster’ anticipeert; hij is de ‘heili
ge’, de 'heilsbrengende' kant van het goddelijke fatum.

B) DE HELD: als ‘koning’ reeds de dubbelheid par excel
lence is, de persona duplex, hoe kan dan ‘de held’ deze my
thologische prestatie nog overtroeven? Als stand-in van die 
dubbele persoon, als een dubbelganger die de 'god/koning' 
opvoert in volle spectaculaire actie. We hebben al een der
gelijke held zien ageren: Aeneas, de voltrekker van het 
goddelijk noodlot en de mythische stamvader van de 
Romeinse imperatoren. Om de ‘apotheose’ van de god/ 
koning/held nog wat duidelijker te illustreren, wil ik nog 
vermelden dat deze Aeneas, na zijn triomf op Tumus, nog 
een aantal jaren koning is geweest van Latium, dat hij ge
dood werd in een gevecht met de Rutuli en dat, na de slag, 
zijn lichaam nooit is gevonden. Hij werd vereerd onder de 
naam Juppiter Indiges: “Jupiter de inheemse”. De held is 
dus de stand-in van de koning in gevallen van nood, van 
rampspoed en van onheil (als het ‘monster’ dreigt!). Het 
prototype van deze goddelijke/koninklijke stuntman is 
Heraklès/Hercules. Er bestaat een onoverzichtelijke reeks 
variaties op zijn heroïsche avonturen - Cicero vermeldt zes 
verschillende Herculespersonages, Marcus Terentius Varro 
onderscheidt er zelfs 44. Zijn polymorf karakter is evenre
dig aan zijn werken, maar het mytheem ‘held’ ontplooit 
zich pas in volle glorie als het, zoals Heraklès/Hercules, de 
logische relatie [koning><monster><held] uitbeeldt in zijn 
ultieme koninklijke stunt: zijn rituele dood.

At mid-summer, at the end of a half-year reign, Hercules is 
made drunk with mead and led into the middle of a circle of 
twelve stones arranged around an oak, in front of which 
stands an altar-stone; the oak has been lopped until it is 
T-shaped. He is bound to it with willow thongs in the ‘five
fold bond’ which joins wrists, neck and ankles together, 
beaten by his comrades till he faints, then flayed, blinded, 
castrated, impaled with a mistletoe stake, and finally 
hacked into joints on the altar-stone. His blood is caught in 
a basin and used for sprinkling the whole tribe to make 
them vigorous and fruitful. The joints are roasted at twin 
fires of oak-loppings, kindled with sacred fire [...]. The 
trunk is then uprooted and split into faggots which are 
added to the flames. The twelve merry-men rush in a wild 
figure-of-eight dance around the fires, singing ecstatically 
and tearing at the flesh with their teeth. The bloody remains 
are burnt in the fire, all except the genitals and the 
head. [30]

De relatie 'god/held' is echter maar te begrijpen vanuit de 
relatie ‘god/monster’. De ‘held’ is het logische koppelteken 
tussen het goddelijke fatum en de monsterlijke ritualisering 
van zijn fatale verschijning.

C) DE PRINSES: deze figuur past niet in het transcendente 
geweld van de reeds genoemde figuren. Dit zouden we al
thans kunnen denken, versuft en verschraald als we zijn 
door haar voortdurende présence in het sentimentele thea
ter van de tijdschriften, de babyvoeding en de luxeartikelen 
in de betere zaken. Het is echter geen toeval, het is niet eens 
een commerciële strategie, dat de ‘prinses’ verbannen is 
naar de uiterste uithoeken van de platste biedermeierverha- 
len. In feite is de ‘prinses’ in een emotionele hoek gedron
gen waar ze de gastrol moet spelen van een aftandse diva: 
de Magna Mater. De Magna Mater (“grote moeder”), 
Megas Thea (“grote godin”), Kybelè, Dèmètèr. oppemimf 
én heerseres over planten, dieren en mensen. Via de 
machistische onverdraagzaamheid van de Dorische opper
goden, en later via de aangekweekte misverstanden tussen 
middeleeuwse ketters en demonologen [31], is die glorieu
ze diva terechtgekomen in Lourdes, in Buckingham Palace, 
tussen de kabouters van de new age en in de harten van alle 
verloren zielen. Maar als mytheem is ze tegelijk het ‘Heil’ 
dat de góden toezeggen, dat de koning bewaart en dat de 
held uiteindelijk met zijn leven moet betalen. Binnen de 
synchronie van deze mythische logica, zal de held het mon
ster (‘Onheil’) verslaan, wat betekent dat hij met de prinses 
trouwt en zodoende de continuïteit van het koninklijke 
‘Heil’ verzekert. In de sprookjes wordt dit mythisch ‘Heil’ 
nog bezongen als (magische droom van) een betoverde 
prinses, maar eens begrepen als ongrijpbare belofte wordt 
dit bij Freud das Ding en bij Lacan la Chose.

D) HET MONSTER: het ‘monster’ lijkt wel de as waar
rond de voorgaande figuren zich bewegen. In feite is deze 
roterende beweging een beeld dat zich haast vanzelf op
dringt bij het beschouwen van de onderlinge aantrekking 
en afstoting van de mythemen. Bij dit laatste mytheem is de 
logische spin echter zo hevig, dat we de werking ervan in 
een apart (en laatste) hoofdstuk zullen bespreken.

7. Monstrum

Het beste uitzicht op de tollende tweewaardigheid van het 
‘monster’, krijgen we door de twee ‘lijdende’ gestalten van 
de ‘held’ tegen elkaar af te zetten: de held als 'sacrificiële' 
figuur tegenover de held als ‘tragische’ figuur. Merk dat de 
ene figuur, de ‘tragische’, een theatraal personage is. De 
held speelt immers de meelijwekkende rol van iemand die, 
tegen beter weten in, ten onder gaat aan het lot dat hem al 
op voorhand was beschoren. Merk ook dat het de cul-de- 
sac van het fatum is die hem in deze gekmakende situatie 
dwingt, maar dat het anderzijds wel de toeschouwers zijn 
die hierom lijden. (“Ontzetting en erbarmen”, zou 
Aristoteles zeggen.) De tragische held is the wounded hero, 
de iconografische figuur die, zelfs als hij de hoofdrol speelt, 
nog sympathieker wordt als hij zijn wonden toont. Als hij 
aan het bloeden is, voelen wij onze hartslag stijgen. Maar 
de mythe is geen drama, geen theater; ze is, zoals vermeld,
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hooguit een logisch scenario. De tweede gestalte van de 
‘held’, de ‘sacrificiële’ held speelt geen rol. Als wij wat 
mytho-logischer zouden leren kijken, dan is hij de stichter 
van het theater. De sacrificiële held is, zegt Nietzsche, 
Dionysos: de “tweemaal geborene” en de aanvoerder van 
de razende Maenaden. Alleszins is hij de uitvinder van het 
Dionysisch spektakel. Dit spektakel bestaat erin dat de god, 
te midden van de vreugdekreten en de braspartijen van zijn 
aanbidders, steeds opnieuw god wordt door op de meest on
waarschijnlijke manier te sterven. Dit is wel een ‘heroïsch’ 
spektakel (in de zin dat er, mythologisch gesproken, iets te 
beleven valt), het is echter geen theater, geen cinema, hier 
zijn geen genummerde plaatsen. De dood van de god is zijn 
wedergeboorte. We kunnen wel proberen, als we in de rij 
gaan staan, om deelachtig te worden aan dit mirakel; maar 
als het menens wordt, zijn wij wel de laatsten om onze 
eigen god te slachten.

Het doodslaan van de god is, zoals reeds aangetoond, 
ófwel een rituele handeling, ófwel een wandaad die zo roe
keloos is dat ze, door de trage vorderingen in de psycho
pathologie, nog niet eens afdoende is beschreven. ‘Rite’ of 
‘wandaad’: allebei zijn het, niettemin, logische bewerkingen 
van het ‘monster’. We hebben immers de logische dubbel
heid van het mytheem ‘monster’ geprezen, maar nog niet 
uitgeklaard hoe het zich tot de andere mythemen verhoudt. 
Nochtans zat het al de hele tijd, vermomd tussen de woor
den, te grijnzen als een soort ‘onheilig’ tegenwicht tegen de 
onaansprakelijkheid van de góden. Het ‘monster’ doet de op
perste willekeur van de góden, hun boven-taligheid, hun 
meta-fysische prioriteit, tollen gelijk een paralogische mo
len. Het is, zoals we reeds vermoedden, de as waarrond de 
‘koning’, de ‘held’ en de ‘prinses’ hun mythische rondjes 
draaien. Deze mythemen zijn alledrie, op hun eigen manier, 
dubbelgestalten; ze zijn formeel bepaald door de tweewaar- 
digheid van de andere; maar bovenop deze mythische am
bivalentie zit het ‘monster’ reeds verscholen, als dreigend 
negatief, in de differentiële relaties die ze met elkaar onder
houden. De ‘dood van de godheid’ is het mythisch moment 
waarop de logica van die monsterlijke dreiging zich het dui
delijkst toont. Over het doodslaan van de koning als een 
monsterlijke ‘wandaad’ kunnen we kort zijn: het monster is, 
in de epische en historische dramaturgie, een monstrum 
horrendum: een “gruwelijk gedrocht”. Dit is trouwens zijn 
vertrouwde lexicografische betekenis. Semiotisch gespro
ken is deze gedrochtelijke figuratie de kleurrijke omschrij
ving van de (actantiële) functie van ‘antagonist’. In het jar
gon van dit vertoog is het echter een ‘masker’ of een ‘ver
momming’. De ‘beul’, de ‘tiran’, de ‘verrader’, de ‘valsaard’, 
de ‘bandiet’, de ‘verkrachter’, de ‘terrorist’, de ‘pedofiel’...: 
evenzoveel verschijningsvormen van het waanzinnig ma
len van de molen, óf van het vastlopen van onze dolzinnige 
buitelingen in de versteven grimas van de dood.

Op deze plek, op de plaats van de aporie, komt het 
monster pas helemaal te voorschijn. Hier ontmoeten we de 
meest onnavolgbare salto van de metaboleus: de sjacheraar 
die lacht in het gezicht van de dood. Hier is het ‘monster’ op 
zijn mythisch best: als de 'koning/held' ritueel geslacht wordt 
om, over de dood heen, het ‘Heil’ van de godheid te vrijwaren, 
verschijnt het ‘monster’ als onheilstichtende boodschapper 
van dit ‘heilig’ paradigma. Want het monstrum komt als fa
taal teken, dat wisten de antieke grammatici al: quod monet 
voluntatem deorum, “wat waarschuwt of maant omtrent de 
wil van de góden”. [32] Het monstrum is een ‘waarschu
wing’, het mag dan al opdagen, verkleed in buitenissige ge
daanten, toch is het de godheid zelf die ons waarschuwt 
omtrent de fataliteit van zijn verdicten. Daarom is het 
‘monster’, nog meer dan een mytheem, de mytho-logische 
organisator van al onze bovenmenselijke verhalen. Zelfs 
als monstrum is het ‘monster’ monsterlijk: het is zo tegen
natuurlijk dat het de verschijning van de godheid aankon- 
digt en haar tegelijk opblaast. Dit moet wel de onverborgen 
gaping zijn in de ‘transcendentale illusie’; wij wisten al dat 
de plaats van die niet-te-overtroeven illusie de ‘voorstel
ling’ is. Pas in de logica van het ‘monster’ ontdekken we 
haar monsterlijke waarheid.

Deze monsterlijke waarheid kan niets anders dan de 
‘Schoonheid’ zijn. Beauté! monstre énorme, ejfrayant, in
génu (Charles Baudelaire). ‘Schoonheid’ is het monster 
van de voorstelling, het is die plek waar de onverbiddelijk
heid van het fatum omslaat in een “niet bepalende bepa
ling”. [33] Dit kan niet anders zijn dan een orakel:

oute legei, oute kruptei, alla sèmainei

“Noch spreekt het, noch verbergt het, 
maar het doet teken.” [34]

Zo ontdekken we noch een ‘idee’, noch een ‘concept’, wij 
ontdekken de broedplaats van de door Plato zo gesmade 
simulatiewezens, de slangenkuil van de ‘mimesis’. Alleen 
al bij het zien van de mythische monsterlijkheid van de 
‘voorstelling’, kijken we dwars dóór het masker van de do
delijke ‘on/waarheid’. De perplexiteit die wij hierbij erva
ren, is geen historische bewustwording maar ook geen apo
calyptische openbaring. Het is zelfs niet eens een private 
illuminatie. Hier is sprake van een monsterlijke epifanie: de 
aankomst van de Schoonheid! Want de ‘Schoonheid’ is 
- en dit is letterlijk te lezen — de dea ex machina', “de godin 
die uit de machine oprijst”.

Noten

[1] Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF 
(Presses Universitaires de France), 1968, p. 28.
[2] Robert J. Fogelin, Wittgenstein, Londen & New York, 
Routledge, 1987 (2), p. 233.
[3] Philippe Borgeaud, The Cult of Pan in Ancient 
Greece, (oorspr. Recherches sur le dieu Pan, 1979), 
Chicago & London, University of Chicago Press, 1988, 
p. 99.
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[4] De heilige of goddelijke ziekte [hiera nosos] ligt aan 
de basis van onze term ‘epilepsie’: epilèptos en epilèptikos 
betekenen letterlijk “wie gegrepen of vervoerd is”. Zo ook 
de constructie theolèptos (“bezeten door een god”); verder 
gedifferentieerd als nympholèptos (“ — door een nimf”), 
phoibolèptos (“ - door Phoibos [Apollo]”), mousolèptos 
(“ — door de Muze(n)”), panolèptos (“ - door Pan”) enzo
voort.
[5] Plato, Phaedrus, 258, c-d, geciteerd in: Borgeaud, 
op. cit. (noot 3), pp. 104-105.
[6] Ludwig Wittgenstein, On Certainty, Oxford, Blackwell 
Publishers, 1969, # 475.
[7] Deleuze, op. cit. (noot 1), p. 341.
[8] Het ligt voor de hand om tegenover de ambiguïteit 
van een hallucinatoire god de transcendentale aanspraken 
te stellen van een monotheïstisch opperwezen. Toch is dit 
maar een manke evidentie: twee kandidaten dienen zich 
onmiddellijk aan, de God van de filosofen en Jahweh, de 
God van Israël. Over de Ene God van de filosofen kunnen 
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De schrijver roept wat verstrooid ligt op een eigenzinnige 
manier bijeen. Daar heeft hij een houding voor nodig, let
terlijk, een concentratie van de geest in en ondanks het li
chaam. Zijn lijf is er, maar het moet voorbij zichzelf wor
den gedacht, opdat het in zijn schriftuur, in het geschreven 
woord opnieuw vaste vorm kan aannemen. Het is dus niet 
zijn woord dat vlees wordt, maar zijn vlees dat woord 
wordt in de beweging van het schrijven. Zijn concentratie 
moet worden bemiddeld. Ze ligt niet voor het grijpen, maar 
vraagt om een pose waarin ze zich kan manifesteren. Die 
pose is de voorwaarde om aan het schrijven te gaan, het 
harnas waarin hij zich moet dwingen. Het is een schrijven 
zonder enige aanleiding, want daar komt het hier op neer. 
Hij heeft geen materiaal dat, verspreid op tafel, klaarligt 
voor gebruik. Deze schrijver gaat zitten en neemt de draad 
op van gisteren, of hij begint aan iets nieuws. Misschien 
heeft hij een vaag idee of heeft hij wat plotlijnen uitgete
kend, maar in wezen gaat het hierover: hij neemt plaats 
voor een leegte, nieuwsgierig naar wat zich aandient. Toch 
is die leegte altijd een valse leegte, omdat ze ‘omkaderd’ is. 
De schrijver verliest zich niet in die leegte, maar vult ze 
met heel zijn persoonlijkheid op; een andere keuze heeft hij 
niet. Voorts omkadert hij zijn blad papier of het klavier met 
attributen. Misschien dat hij verkiest om de woorden
boeken links voor hem te plaatsen. De asbak moet rechts 
van hem staan. De koffiekan of waterfles zijn binnen hand
bereik. Een mens kan zowat alles tot zijn gewoonte, tot een 
dagelijks gebruik maken - ook het schrijven, maar speci
fiek aan dat schrijven is de weerstand die het oproept. Het 
loopt zelden zoals de schrijver het zich had voorgesteld. 
Zijn pose is nooit zomaar de sleutel tot de inspiratie die hij 
zich wenst.

1.

Gisteren schreef hij in een grote, donkere zaal waar in het 
midden een tafeltje stond met daarop zijn typemachine. Het 
lukte hem niet om eenzaam in het centrum van deze ruimte 
zijn lichaam en sores te vergeten en iets anders te kunnen 
horen dat de moeite waard was om op te schrijven. Het 
blijkt dat hij al te zeer op zijn pose was betrokken. In een 
totaal vreemde, zelfs beangstigende omgeving, dus met te 
veel vreemdheid die van buiten komt, wordt het moeilijk 
om nog het vreemde in zichzelf te kunnen vinden. Hij werd 
overmeesterd door zijn omgeving, of eerder: hij werd let
terlijk overstemd. Hij verdronk in de grote, verduisterde 
ruimte. Zijn concentratie heeft immers bakens nodig. 
Daarom schrijft hij vandaag in een heel kleine kamer, niet 
groter dan een wc-hok. Hij kan zich slechts richten op het 
blad vóór hem. Gevangen tussen muren die zijn ellebogen 
raken, is elke vlucht van het schrift weg meteen een capitu
latie. Om niet claustrofobisch te worden in dit schrijfhok, 
kan hij maar beter vluchten in de diepte, van het blad. 
Gedwongen concentratie, tot hij de dwang vergeet en zich 
vermeerdert of vermindert in zijn schriftuur.

Morgen schrijft hij in een vol café. Wat een pretentie. 
Maar er is wel iets voor te zeggen om zijn lichaam, dat hem 
in de weg zit, te doen oplossen in de opgehoopte lichamen 
van anderen, om dermate aanwezig te zijn dat die anderen 
zijn lijf niet meer zien. Te midden van al wie beweegt, zit 
hij stil als een steen; dat doet hem genoegen. Misschien dat 
hij dan begiftigd is met een stem die wil roepen en slaan bo
ven het warrige gekrioel des mensen. Dus heeft hij die 
mensen rondom hem nodig; zoniet wordt zijn stem tam.

Op een dag beslist hij om elders, in een gehuurde ka
mer, te gaan schrijven. Hij heeft zich verbeeld dat hij elke 
dag als Odysseus het eiland Ithaca moet verlaten om na 
wonderlijke confrontaties, gevechten en bekentenissen, 
‘s avonds het veilige eiland van zijn thuis weer op te zoe
ken. Inmiddels heeft hij, op zijn tweede adres, en in zich
zelf, een vers spoor achtergelaten. Dat helpt hem dag na 
dag vooruit in zijn hopeloze queeste, ‘s Morgens als hij het 
huis verlaat, lijkt het alsof hij met elke stap naar zichzelf- 
maar-dan-anders toe wandelt; met elke stap breekt hij zich
zelf iets meer open, om dan met gespleten borstbeen aan 
het schrijven te gaan. Hij vindt het mooi dat hij ‘s morgens 
vertrekt naar een adres waar de schrijver die hij zal zijn, al 
op hem zit te wachten.

2.

Hij zit nu op zijn stoel, het blad en de pen of het klavier 
voor hem. Zijn zintuigen hebben de neiging om zich wille
keurig aan ‘buiten’ vast te hechten. Binnenin zijn lijf zit 
nog dat monster dat liefst van al de straat op wil om zich suf 
te neuken. Terwijl hij net uit datzelfde monster zijn energie, 
verlangen en verleidelijkheid wil putten. Zijn drift wordt 
immers op vele manieren aangewend, maar soms is ze zo 
hinderlijk, verwijst ze zo sterk naar het lichaam dat ze 
maakt, dat ze gekalmeerd moet worden. Daarom durft hij 
voor hij aan het schrijven gaat al eens krachtig te ejaculeren 
- om vervolgens, tijdens het schrijven, langzaam de drift 
weer op te bouwen en, in het beste geval, te verstuiven in 
zijn schriftuur.

Hij moet zich zowel binden als ontbinden. Eerst heeft 
hij zich gebonden aan zijn werkplek, nu moet hij zich net 
voldoende ontbinden opdat de stilte tussen zijn (of de) 
woorden hoorbaar wordt. Pas dan kan hij muziek maken. 
Als hij zich te veel ontbindt, wordt zijn stem losbandig. Als 
hij zich te veel bindt aan zijn lichaam op een stoel aan een 
tafel in zijn statuut van schrijver, blokkeert zijn pen. Dan 
moet hij ophouden. Hij moet verstrooiing zoeken totdat hij 
vergeet met welke zweep hij zich ranselt. Toch vindt hij dat 

hij best in de buurt van zijn manuscript blijft. Hij mag zijn 
zweep niet helemaal uit het oog verliezen, hij moet er een 
zijdelingse blik op bewaren, want stel dat zijn wonden 
dichtgroeien voor hij zichzelf nog eens kastijdt, dan zijn 
zijn bloed, zweet en tranen voor niets geweest. Inderdaad, 
de aloude idee van de gekwelde schrijver kwelt deze schrij
ver; daar heeft hij ooit zelf voor gekozen. Na verloop van 
tijd is hij, voor de goede orde, die keuze noodzaak gaan 
noemen.

Soms lijkt het hem te lukken dat hij louter gerichte 
aandacht wordt, dat zijn concentratie zo sterk is dat niets of 
niemand hem kan storen in de opbouw van zijn tekst. Dan 
zegt hij: alles zit goed. Dan pocht hij dat hij uren achtereen 
op zijn oude schrijfmachine ramde terwijl hij in een lucht
bel zat. Dat lijkt wel zijn fantasma. Blind en doof voor alles 
rondom, in zijn kamer als een bunker, is hij helemaal 
schrijver geworden. Nu moet het allemaal van binnen ko
men. Op een dag zegt hij dat hij schrijft om zich ‘s ochtends 
niet te hoeven scheren. Dus om niet aan de ‘dagelijkse ge
meenplaats’ te moeten beginnen, maar om nog in zijn pyja
ma op het witte blad te kunnen duiken. (Kristien 
Hemmerechts beweerde in een interview dat ze zich voor 
de arbeid van het schrijven soms graag opkleedt en 
schminkt, alsof ze naar een feest gaat. Hij vermoedt dat de 
ongeschoren schrijver en de opgeklede schrijver heel ande
re teksten produceren.)

Hij experimenteert. Enkele glazen whisky leveren een 
andere bevlogenheid en een andere tekst op. Hasj verschilt 
dan weer danig van cocaïne. Dat soort geestestoestanden 
hebben het voordeel dat ze het lichaam, dat hem in de weg 
zit, makkelijker doen vergeten, omdat de zenuwen ver
doofd worden of omdat er net ‘iets heerlijk anders’ door 
zijn zenuwbanen raast. Maar er blijken helaas meer nadelen 
dan voordelen te zijn: zijn verstand, zijn logisch en asso
ciatief vermogen functioneren onder forse invloed zo an
ders dat het resultaat al te particulier wordt. Dat kómt om
dat hij in zijn narcistische roes alleen nog zichzelf wil leren 
begrijpen, door zichzelf tot in het uiterste te beleven. Hij 
communiceert dan nog slechts vanuit zijn door de drug ver
wrongen spiegelbeeld; geen lezer die zich in dat beeld her
kent. Zo vreest hij toch.

3.

Deze schrijver liegt zich voor dat hij aan iets belangwek
kends gaat beginnen. Zonder het geloof in deze leugen kan 
hij niet. Zijn dag begint altijd in de naïviteit van de werk
lust. ‘s Morgens zet hij zich aan tafel en begint te schrijven. 
Rond elf uur raakt het botte mes van de twijfel zijn eerste 
zenuw. Zijn geloof begint te wankelen. Na de middag slaat 
de lamlendigheid toe. Hij zwerft door het huis, tracht in een 
van de vele spiegels iets; van zijn gelaat af te lezen. Het is 
allemaal hopeloos, denkt hij, Hoe halen mensen het in hun 
hoofd om te schrijven aan iets dat nog niet bestaat? Hij legt 
zich op bed, leest tijdschriften, kijkt televisie, snoept. Om 
drie uur is er een lichte opflakkering. Hij leest na wat hij die 
ochtend heeft geschreven. Het is zo slecht nog niet, vindt 
hij, en hij zet zich om er een vervolg aan te breien; maar de 
wanhoop van de laatste uren heeft hem te veel gekleurd 
- en hij houdt niet van het dofte cynisme dat zo in zijn 
schriftuur sluipt. Rond vijf uur komt zijn lief thuis. Ze kra
ken een fles wijn, eten een gebraad. Tegen negen uur zijn ze 
goed dronken en hij denkt: wat een onzin deze namiddag. 
Ik moet volharden, dag na dag, dan komt alles vanzelf 
goed. Morgenvroeg ga ik weer aan de slag en ik werk heel 
de dag stevig door. Je zal zien hoe dat zijn vruchten af
werpt. - Rond twaalf uur gaan ze slapen. Hij is heel erg 
voldaan en vol dronken moed. Zo gaat dat elke dag.

Hij moet schrijven over wat hij niet gezegd krijgt. De 
reden waarom hij elke ochtend aan zijn tafel gaat zitten, is 
zijn geloof ‘dat er iets is’. Hij geloofde al zowat elke na
middag dat alles zinloos is, maar in de beleving van de bij
na alles verpletterende zinloosheid doemt als een soort fata 
morgana ook telkens weer het ‘er moet toch iets zijn’ op. 
Dat zet hem in beweging. Want wat sluit er beter aan bij 
zijn hopeloze queeste dan het witte blad waarmee er telkens 
opnieuw begonnen mag worden? Uiteraard komt dat ‘iets’ 
nooit te voorschijn. Het is niet zo dat het er op een dag 
staat, zoveel woorden nettowinst. Hij is voldoende nuchter 
om te weten dat het er nooit zal staan. Maar hij gelooft wel 
dat het er is. Waar dan? Dat kan hij niet zeggen. Maar het is 
er wel. Onder zijn huid. Als een splinter in zijn oog. Als iets 
wat hem steeds ontglipt en als een spook door zijn zenuw
stelsel waart. Want in zijn zenuwbanen voelt hij het, als het 
‘s morgens op kruissnelheid komt en hem treiterend toe
roept: kom me dan pakken, ‘s Middags is hij ontgoocheld, 
‘s Avonds is hij dronken van de gedane sisyfusarbeid. Dan 
ligt hij languit op straat en kijkt verveeld naar de zwerfkat 
die haar eigen staart najaagt.

Niemand moet schrijven. De mens moet niet. Dat mag 
dan al waar zijn, toch krijgt hij niet aan zichzelf uitgelegd 
waarom hij schrijft, denkt te moeten schrijven, wenst te 
schrijven, dikwijls tegen beter weten in, waarom hij aan de 
inkt moet.

4.

Vandaag is er als vanzelf een nieuw schema ontstaan waar
in hij zich voorgoed wil inpassen. Tussen zijn schrijftafel 
met stoel en zijn comfortabele fauteuil liggen enkele me
ters. Al heel de dag beweegt hij zich tussen de twee. Er is 
op deze tafel een schrift waarin hij schrijft en een roman 
waaraan hij werkt - en er is op de armleuning van de fau
teuil de roman Reis naar het einde van de nacht van Céline. 
Naast de warme radiator leest hij er enkele passages uit, 
waarop de drang ontstaat om zelf ook enkele woorden te 
schrijven, zodat hij naar zijn tafel wandelt en deze woorden 

aan het blad toevertrouwt. Zo gaat dat maar door, uren aan 
een stuk, tot het avond zal worden. Dat heen en weer tussen 
twee punten in zijn kamer, die wisselwerking tussen passief 
en actief; het leek hem het perfecte schema, iets waarin hij 
misschien voorgoed zou kunnen bestaan.

Aan het werk is nu zijn dubbelganger. Hij weet niet of 
hij van hem houdt. Hij is er gewoon, steeds meer ook. En 
vooral, hij is benaderbaar. Veel meer dan de anderen kan 
hij hem van binnenuit bekijken, kunnen ze samen op zoek 
naar inzichten. Hij kan zijn dubbelganger opvoeden, maar 
eigenlijk voedt die hem op. Misschien is dit wel zijn kleine
re vorm, waar hij goed in past. Hij stelt zich voor dat hij 
eindelijk heeft gevonden wat hij al zolang wenst: een ruim
te waarin zijn dubbelganger vrij is om zich te bewegen, zo 
goed als hij kan, waarin hij kan trainen om soepel en vaar
dig te worden. Zijn woorden, zijn korte adem als ultiem 
atelier.

Hij aanvaardt voortaan geen moreel of esthetisch 
argument meer om iets niet op te schrijven. In zijn ruimte 
beschouwt hij zich niet langer als een privé-persoon. Dat 
maakt hem daarom nog geen publiek persoon, maar hij is 
maar persoon in zoverre hij publiek bestaat. Hij gooit zich 
terwijl hij schrijft ten volle op de markt. Hij spaart nie
mand, zichzelf noch zijn naasten. Deze schrijver is een 
hoer, maar dan letterlijk. Dagelijks wordt hij als dubbel
ganger geneukt door zijn voeder. De dubbelganger schrijft 
en wordt geschreven. De voeder heeft een dagelijks bestaan 
en stoffeert de dubbelganger. Misschien dat ze ooit samen
vallen. (Ónmogelijk, tenzij misschien als de dubbelganger 
schrijft over de dood die de voeder op datzelfde moment ook 
overkomt; het potlood valt dan samen met de adem stil.)

5.

Al wat hem belet te schrijven, moet overboord gegooid 
worden, of meegenomen in wat hij schrijft. (Er zijn ook 
schrijvers die een leven lang schrijven over schrijven en 
over het schrijven over schrijven.) Voortaan schrijft hij als
of het niets is, alsof er geen hindernissen te nemen zijn, als
of hij vanuit het bed op het blad valt. Maar helaas, er be
staat niet zoiets als een ongedwongen schriftuur. Er bestaat 
wel een schriftuur die ongedwongen lijkt.

Na een uur schrijven valt zijn concentratie uit en moet 
hij zich in de kamer ernaast met ontbloot bovenlijf honderd 
keer opdrukken. Dan legt hij zijn manuscript op zijn rug om 
na te gaan hoe zwaar het weegt én of hij het kan dragen. 
Laat het spierpijnen na? Veroorzaakt het littekens? 
Zonnebrand? Als hij het lichaam heeft uitgeput, begint zijn 
geest opnieuw te spreken en vat hij het schrijven weer aan. 
Sommige manuscripten wegen zo licht dat hij ze niet eens 
voelt. Hij heeft dan honderden pagina’s meringue geprodu
ceerd: schuimgebak van stijfgeklopt eiwit met fijne kristal
suiker. Een andere keer schrijft hij een gedicht van twaalf 
woorden, plakt het velletje papier met kleefband op zijn rug 
en hij raakt niet verder dan vijf push-ups. Dagenlang heeft 
hij pijn; hij heeft een loden kogel gegoten. Eén keer - en 
dat is te gek, maar niet voor woorden - heeft .hij een bloed
mooie vrouw beschreven in drieduizend woorden en de 
bladzijden met een nietje op zijn rug bevestigd. Hij heeft 
zich toen honderddertig keer opgedrukt en voelde nauwe
lijks de inspanning; hij vloog. Nadien had hij het overal 
warm in zijn lichaam. Toen hij het de volgende dag met de
zelfde vrouw opnieuw probeerde was de betovering al ver
broken; dat soort verbeelding laat zich enkel vers consume
ren. Maar sinds de vrouw op zijn rug, werd schrijven een 
plezier, terwijl het voordien hard labeur was dat vergezeld 
ging van een knorrig mensbeeld en obligate zelfhaat.

De schrijvende mens is een volstrekt hopeloos speci
men dat niets anders doet dan liegen en zich via allerhande 
trucs tracht te wettigen. Zitten, zwijgen, schrijven. Er is al 
dagen geen noemenswaardige gedachte in hem opgeko
men. Er is al dagen die schuld omdat er maar geen noe- 
menswaardige gedachte in hem opkomt. Wie arm is, moet 
de rijkdom elders zoeken. Maar al dagen kan geen enkel 
boek hem nog bekoren. De dofheid die zich in zijn wezen 
heeft verspreid, is dodelijk. Maar ook om te sterven vindt 
hij geen voldoende reden. Zo voelt hij zich dus: feitelijk 
eenzaam, stil en rond, als een ei. Het ei breekt niet meer 
open. En als het openbreekt, is het leeg, op een droge, kor
relige substantie na. Ook beeldspraak kan hem niet van de 
ondergang redden. Hij beseft: als de taal - en de taal maakt 
wat hij is: niets, alleen maar ‘mogelijkheid’ - mij in de 
steek laat, wat dan? En hij bedenkt: ik strooi maar wat let- 
terkoekjes in het rond, en niemand raapt ze op. Zegt dan 
een stem: afschuwelijke beeldspraak, ge komt er nergens 
mee. En hij weet: wat een toestand! Deze schrijver en zijn 
pathetiek!

Hij had zonet een schitterend idee en nu hij het wil op
schrijven, is hij het vergeten. Vervolgens zit hij de god
ganse rest van de dag in zijn armchair te suffen, en schroeit 
de zon door het dakraam zijn kalende kruin.

6.

‘s Nachts droomt hij voor de zoveelste keer hoe hij een ge
vlochten touw van kurkdroog snot uit een neusgat trekt. 
Het blijft maar komen. Aanvankelijk vindt hij het de ge
woonste zaak, maar als blijkt dat er aan het touw geen ein
de komt, groeit zijn weerzin. Bijna al zijn dromen zijn mak
kelijk te verklaren, alsof zijn symboliek voor kinderen is 
gemaakt. Ook als hij schrijft, kan hij het niet laten in zijn 
neus te pulken. Na het ontbijt, de drie koppen koffie, de vijf 
sigaretten, moet hij zijn darmen ledigen; dat is een voor
waarde om met het schrijven te beginnen.

Soms zit hij gekneld tussen twee verlangens. Enerzijds 
wil hij meteen schrijver zijn, en zo voelt hij zich alleen tij
dens het schrijven zelf. Anderzijds wil hij nu naar buiten en
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zich verliezen in de verstrooiing van dagelijkse handelin
gen, zoals naar de winkel gaan of zijn fiets herstellen. Of hij 
nu voor het een of het ander kiest, in beide gevallen voelt 
hij zich tekortgedaan door wat hij gekozen heeft. Net om
dat de keuze zich aan hem opdringt, is hij zich al te zeer be
wust van de willekeur waarmee hij handelt. Het doel dat hij 
voor ogen heeft, dat per definitie vaag is en nooit wordt be
reikt, altijd slechts ‘uitgestelde voltooiing’ is, doemt nu op 
in al zijn vrijblijvendheid. Niemand zit te wachten op wat 
hij wil doen, behalve hijzelf, die zich al die jaren vooral in 
dat wachten geoefend lijkt te hebben. Ook daarom heeft hij 
een tergend besef van de voortgang van de tijd waarin hij 
wegsterft. Het gebeurt maar zelden dat hij de tijd uit het 
oog verliest, en niet kijkt naar de wijzer van de klok. Hij is 
zich dagelijks bewust van de positie die hij op zijn tijdslijn 
inneemt, terwijl hij goed weet dat hij daar niet mee bezig 
zou mogen zijn, al was het maar omdat die tijdslijn fictief 
is; hij weet immers niet wanneer ze eindigt. In het verleng
de hiervan ligt zijn belachelijke, niet te onderdrukken heb
belijkheid om van schrijvers die hij bewondert het jaar van 
hun debuut op te zoeken en uit te vlooien op welke leeftijd 
ze succes hadden. Vervolgens vergelijkt hij dit met zijn ei
gen vorderingen. Het vergelijk kan hem gelukkig stemmen: 
er is nog tijd - of lamleggen: waar ben ik mee bezig.

Er zijn dagen dat hij op het blad of op het scherm onophou
delijk zijn spiegelbeeld ziet. Wat een monsterlijk beeld. Is 
hij dat die daar uren verkrampt op een stoel zit, terwijl bij 
iedereen, behalve bij hem dan, dat schrijven vanzelf gaat? 
Maar als het al eens vanzelf gaat en hij na uren zijn pen 
neerlegt, dan is hij de koning te rijk. Dan wandelt hij in de 
avondschemering naar het café om de hoek, met een grijns 
van hier tot ginder, dan veren zijn zolen op het uitgerolde 
voetpad. Hij geniet van die voldane tinteling in zijn lijf. Hij 
kijkt de mensen recht aan, de handen losjes in de broek
zakken. Zien jullie wat deze schrijver vandaag gepresteerd 
heeft? Maar, het moet gezegd, op dagen dat het schrijven 
slechts mondjesmaat lukt, wenst hij dat niemand zou weten 
dat hij de literatuur ambieert. Zodat niemand die lelijke 
frons op zijn voorhoofd zou begrijpen als een mislukte 
schrijversdag.

7.

Hij schrijft op een strookje: je moet nederig schrijven!, 
streept het uitroepteken door en prikt het papier in de kalk 
van de muur. De volgende dag leest hij wat daar staat en 
bedenkt: ja, ik moet nederig schrijven, maar ik moet niet 
schrijven uit nederigheid, want dat gaat niet of dat levert 
geen resultaat op. In zijn schriftuur moet minstens een snuif 
nederigheid terug te vinden zijn; anders bestaat het gevaar 
van klatergoud en dat irriteert aan de ogen zoals klinklank 

aan de oren. Het is ook niet goed om te schrijven uit hoog
moed. Een enkeling mag schrijven om te imponeren, omdat 
hij daar goed in is. Het is ook onzin om te beweren dat hij 
schrijft omdat hij niets anders kan. Dan kan hij evengoed 
vuilnis ophalen. Er wordt vandaag nogal wat geschreven 
vanuit de verkeerde intenties en ook hem overkomt dat wel 
eens; dat wisselt van dag tot dag. Hij heeft ontdekt dat hij 
schrijft uit angst voor de leegte waarin hij niet schrijft. Er is 
angst, zegt de zwaarmoedige met onverholen ernst, om de 
wereld in te gaan, om met mensen te verkeren. Maar voor
al is er angst om daarbuiten iemand te moeten zijn, met naam 
en toenaam, met een beslissingskracht die hem een job ople
vert. Of met knieën die niet knikken maar hem sterk doen 
staan. Wat hem betreft is de wereld hierbinnen altijd de enig 
mogelijke wereld, en is de wereld daarbuiten nog slechts een 
middel om ergens te geraken. Of ze is er voor het vertier of 
om grondstoffen te rapen. Hij heeft schrik om bedreven te 
worden in de omgang met die wereld.

Hij betrapt er zich soms op hoezeer hij doorheen dit 
schrijven iemand wil worden. Eindelijk iemand zijn. Hij 
zegt het voor zich uit, als een zucht: eindelijk iemand zijn 
wiens naam ook buiten familie- of vriendschapsbanden iets 
betekent. Niet zomaar iets betekent, maar iemand van wie 
men zegt: die man heeft zijn bestemming gevonden. Daar 
hoort hij thuis. Die man heeft elke behaagzucht afgelegd. 
Waar hij is, is hij niets meer. Zijn behaagzucht is misschien 
wel de grootste kwelling van de laatste jaren. Hij probeert 
ze beetje bij beetje kwijt te raken. Hij vermoedt dat hij zich, 
door zich van die last te ontdoen, ook wat van de samenle
ving zal verwijderen. Uiteindelijk is het belangrijkste: de 
waarheid vinden die het beste bij hem past. En een stroom 
vinden waarin werk en leven dezelfde kant opgaan? Of 
houdt het werk net in dat hij het leven bevecht? Er hoort 
een hoekige bril bij en een mager, pezig lijf.

Hij zit met zijn hoofd in een dikke mist en weet nau
welijks dat er nog andere mensen zijn. Zijn lief komt in de 
kamer. Ze is naakt. Ze had niet op de deur geklopt omdat ze 
wist dat hij haar niet zou binnenlaten. Hij ziet haar niet 
staan. Hij leest hardop wat hij de laatste uren heeft geschre
ven, om het ritme, de muziek van de tekst te voelen. 
Tegelijk masturbeert hij, om zich te bevrijden van een hin
derlijke drift. Zij wringt zich tussen de tafel en de stoel en 
gaat in één beweging met haar natte poes op zijn lui zitten. 
Meteen daarna komt hij. Hij kijkt haar kwaad aan en ze 
gaat weg. In de badkamer vingert ze zich soppend in zijn 
zaad klaar.

8.

Hoe dan ook, hij leeft bijna voortdurend in een ‘sfeer van 
schuld’, die voornamelijk wordt gevoed door de taal die hij 
noodgedwongen naar buiten brëngt. Wat erbinnen gebeurt, 

daar heeft hij net voldoende mee leren leven. Dat er binnen 
veldslagen plaatsvinden, kerkhoven worden gebouwd en 
weer omgespit, dat is eigen aan zijn slecht gemarineerde 
natuur. Maar waarom gaat bijna elke uitwisseling van bin
nen naar buiten gepaard met schuld? Bijna elke brief of 
e-mail, heel veel gesprekken, alles wat hij publiceert, geeft 
aanleiding tot schuld. Hij heeft dikwijls gedacht dat de 
schuld voortkwam uit de vermoede reacties van anderen. 
Hij is aandoénlijk goed in het zich voorstellen van hoe an
deren op zijn gedrag reageren. Meestal heeft hij het fout. 
Nu weet hij dat de schuld een afgeleide is van de onmacht 
over alles wat hem én aan hem ontsnapt. Want praten en 
schrijven is altijd ontsnapte taal. Ze ontsnapt hem, eenvou
dig langs de mond. Ze ontsnapt aan hem, omdat wat hij 
zegt nooit samenvalt met zijn intentie; er is altijd iets dat 
tegenstand biedt, schuurt. Het is over dat iets dat hij zich 
schuldig voelt. Hij stelt: elke literaire, filosofische of auto
biografische tekst handelt over dat iets, is een altijd misluk
te dus uitgestelde verzoening met dat iets. Om het heel 
pathetisch te formuleren: de eigenlijke Wiedergutmachung 
komt er pas met zijn dood.

Allemaal excuses om niet naar buiten te moeten gaan 
en iets te ondernemen, iets in beweging te zetten, desnoods 
iets kapot te maken, als hij maar iets verandert, als het maar 
iets doet aan zijn uitgebloede sensaties, zijn ongevoelige 
vingertoppen, zijn versleten syntaxis, zijn indolentie die 
zich in het schrijven tracht te rechtvaardigen. Het is een le
ven vanuit het universum van waaruit alles nietig en onbe
langrijk schijnt. Een en ander hangt samen met zelfhaat. 
Dikwijls zet dit beeld aan tot schrijven.

9.

Elke gedachte neemt ruimte in. Het is eerder zo dat hij in de 
gedachte woont dan dat de gedachte in hém leeft. De 
stroom van zijn gedachten is nauwelijks te traceren, behal
ve in het schrijven, maar dan nog op een erg oneigenlijke 
wijze. De schrijfactiviteit zit de gedachte met een scheip 
potlood achterna en alleen al daardoor wordt de gedachte 
vervormd, in een stijl gedwongen, in een leugen. De mis
lukking van zijn schrijven ligt in wat hem ontsnapt aan niet 
nagestreefde betekenissen. Hij zegt: dat heb ik niet ge
schreven. En de ander antwoordt: jawel, zo heb ik het gele
zen. - Dit geldt ook voor al het voorgaande.
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Een gesprek met Guillaume Bijl - deel 2
2.1 Oeuvre en werkwijze

Wat voorafging

In het vorige nummer van De Witte Raaf verscheen het 
eerste deel van een uitvoerig gesprek met Guillaume Bijl. 
Daarin focusten we op Bijis vroege werk, de Project

Pleasures en de Behandelingen, en zijn eerste installaties: 
Autorijschool Z, gerealiseerd in het Antwerpse kunste- 
naarsinitiatief Ruimte Z, en Chaussures Icécé, zijn bij
drage aan de tentoonstelling 1980 die in datzelfde jaar 
plaatsvond in het ICC te Antwerpen. In het tweede deel 

hebben we het met Bijl enerzijds over zijn oeuvre en zijn 
werkwijze en anderzijds over zijn leven, zijn carrière en 
- opnieuw - over het vroege werk.

Koen Brams & Dirk Pültau

Koen Brams/Dirk Pültau: Kun je zeggen hoe je te werk 
gaat? Heb je een vaste werkwijze?

Guillaume Bijl: Neen, ik heb geen vaste werkwijze. 
Meestal heb ik een beeld in mijn hoofd, en ga ik op zoek 
naar de noodzakelijke attributen. Wat zijn de essentiële 
componenten van een autorijschool? Een bord voor de le
raar, een modelautootje, een paar posters, instructietabel- 
len, lessenaars voor de studenten, een plantje, een kast, een 
podium voor de leraar, een bureau voor de leraar, een ka
lender enzovoort. En dan improviseer ik. Ik ben wel heel 
erg bezig met de vraag hoe het publiek met het werk wordt 
geconfronteerd: waar komt men binnen, wat ziet men het 
eerst? In feite ga ik op een heel omstandige wijze te werk, 
met het oog op een redelijk minimale reactie bij het pu
bliek: “Wat is dat hier, een Caravan Show?... oh neen, het 
is een tentoonstelling.”

K.B./D.P.: Gebruik je modellen of foto’s van winkelzaken?

G.B.: Neen, modellen vind ik verschrikkelijk. Ik werk in 
situ.

K.B./D.P.: Het begint in de ruimte...

G.B.: Ja, en dan komt er een beeld in mij op. Ik kruip in de 
huid van de eventuele verkoper van tapijten of tuindecora
tie, maar ik werk altijd zoveel mogelijk vanuit de gegeven 
ruimte. De ruimte moet zich voor ongeveer 50% lenen om 
er bijvoorbeeld een supermarkt van te kunnen maken. Qua 
afmetingen, qua hoogte, qua inrichting... De vloerbedek
king, de ramen... Een turnzaal moet vijf meter hoog zijn, 
anders kan men er geen rekken plaatsen, die in turnzalen al
tijd aanwezig zijn.

K.B./D.P.: Ga je dan naar turnzalen kijken? Of zeg je, ik 
weet hoe dat eruitziet?

G.B.: In sommige gevallen heb ik moeten prospecteren, 
bijvoorbeeld in het geval van de Atoomschuilkelder. Ik was 
nog nooit in zoiets geweest. In veel gevallen ben ik in de 
telefoongids begonnen, op zoek naar de bedrijven die zich 
met een specifieke activiteit bezighouden. Vervolgens 
maak ik een afspraak. Die man van de firma die atoom- 
schuilkelders leverde, heeft me uitgelegd hoe het werkt: je 
hebt verluchting nodig, een filtermachine en een depot voor 
een half jaar voedsel. Ik heb dan gevraagd om die filter te 
mogen uitlenen, want dat was een essentieel element, en 
dan heb ik kasten en bedden gezocht, aangepast aan de 
ruimte, in dit geval die ondergrondse parking onder de 
Place Saint-Lambert in Luik. Soms ben ik ook wel slordig. 
Ik heb bijvoorbeeld nooit een huwelijksbureau bezocht, ik 
weet echt niet hoe dat eruitziet, en toch heb ik in Keulen 
Heiratsvermittlung Rosa gemaakt. Misschien had ik het 
wel eens gezien in een film of op de televisie. Ook voor de 
tweede versie van het Huwelijksbureau in Amsterdam heb 
ik geen prospectie gedaan.

K.B./D.P.: Jouw installaties vertrekken van een beeld dat 
je in je hoofd hebt. Je vertrouwt dus eerder op je verbeel
ding dan dat je een stuk realiteit kopieert.

G.B.: Ik maak nooit een kopie, maar verbeelding is een 
groot woord. In het geval van het huwelijksbureau is het in
derdaad verbeelding. Maar meestal niet, want iedereen is 
vertrouwd met een reisagentschap of een wachtzaal. Ik 
maak een stereotype, zoals die in de realiteit zou kunnen 
voorkomen. Maar ik begin telkens opnieuw, aangepast aan 
de ruimte.

K.B./D.P.: Op een gegeven moment heb je je werk in cate
gorieën opgedeeld, Transformatie-Installaties, Situatie- 
Installaties, Sorry-Installaties en Composities. Waarom 
deed je dat?

G.B.: Waarom? Om jullie te helpen, om mensen als jullie te 
helpen. Ik deed het ook omdat er verschrikkelijke interpre
taties van mijn werk gepubliceerd werden; maar het was te
vens een manier om zicht te krijgen op tal van variaties in 
mijn werk, variaties die in feite gegenereerd zijn door de 
vragen van anderen. Aan kunstenaars worden de meest on
mogelijke zaken gevraagd, zoals: kun jij iets doen op deze 
heuvel, kun je iets doen in de lobby van deze bank enzo
voort. In Mechelen ben ik bijvoorbeeld gevraagd om een 
werk te maken in een badkamerwinkel. De uitbaters zijn 
verzamelaars, en ze vroegen mij om iets te doen voor het 
75-jarig jubileum van hun zaak. Toen heb ik een bidetmu- 
seum gemaakt, een museum met bidets die zogezegd heb
ben toebehoord aan beroemde vrouwen, zoals Edith Piaff, 
Mata Hari en Grace Kelly. De opening van het museum 
was in feite een tableau vivant. De inleiding werd verzorgd 
door Veronique De Cock, ex-Miss België — zij is een nicht
je van mij - en Bart Somers, die toen burgemeester van 
Mechelen was. Dat stond ook op de uitnodiging: opening
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Bidet-Museum, installatie bij ‘De Coninck sanitair’, Mechelen, 2002

door Veronique De Cock en Bart Somers, burgemeester 
van Mechelen. Dat was een volmaakt tableau vivant. Enfin, 
op die manier zijn verschillende soorten werken ontstaan 
die ik op een bepaald moment in categorieën heb onderge
bracht.

K.B./D.P.: Kun je die categorieën toelichten?

G.B.: De Transformatie-Installaties, dat zijn de grote in
stallaties in kunstruimten. De werkelijkheid wordt hier bin
nengebracht in een onwerkelijke omgeving, met name een 
kunstomgeving. Bij de Situatie-Installaties krijg je het om
gekeerde: er sluipt iets irreëels in de realiteit binnen, zoals 
bij die opgezette vogels op dat plein in Kassei. Het zijn 
vreemde werken, ze roepen een intrige op. De klemtoon 
ligt op het situationele. Een ander voorbeeld is Verboden te 
kamperen, dat ik voor een groepstentoonstelling in Bomem 
heb gemaakt. In een park heb ik zes tenten gezet, met wat 
bivakmateriaal en een plakkaat Verboden te kamperen. Dat 
werk was op een half uur klaar. De parkbezoeker wordt met 
een vreemde situatie geconfronteerd, hij vraagt zich af: wat 
gebeurt hier? De Sony’s ben ik gaan maken omdat ik mij 
op een gegeven moment klem voelde zitten. Dat was in 
1988, geloof ik. Ik heb in dat jaar waanzinnig veel gewerkt, 
de ene installatie na de andere, een Wisselkantoor in 
Amsterdam, hetFami-Home in Venetië, een Tekenacademie 
in Parijs enzovoort. Er was een enorme internationale 
vraag. Ik werd toen opgevoerd als de grote realist en het 
leek erop dat ik enkel nog Transformatie-Installaties of 
Situatie-Installaties zou kunnen of mogen maken. Ik wilde 
uit dat harnas breken. In Milaan heb ik een eerste absurd 
werkje gemaakt: drie biljartballen in een nestje. Dat is ook 
weer zo’n variatie op mezelf, het is niet realistisch, het is sur
realistisch. Op het einde van dat jaar heb ik dan een eerste 
Sorry-Installatie gemaakt in Zeno X, vijf composities met 
carnavalskledij van negerinnen. Ik wilde mijn realistische 
uitdrukkingsvorm even loslaten, zij het dat de Sony’s ook uit 
objecten bestaan en dat ze ook schaal 1 op 1 zijn.

K.B./D.P.: En de composities? Hoe ben je tot die term 
Composition Trouvée gekomen?

G.B.: Als verwijzing naar objet trouvé uiteraard. Ik heb 
nooit slechts één voorwerp gebruikt, altijd meerdere die ik 
samenbreng in een Compositie. Ik heb soms een Compositie 
gemaakt met twee objecten, nooit met één object, omdat ik 
vind dat een object op zichzelf geen uitdrukking heeft. De 
Composities zijn in feite actuele stillevens.

K.B./D.P.: Is het bij de Composities ook de bedoeling dat 
ze net echt lijken, stukjes onversneden werkelijkheid?

G.B.: Jà. Ik heb die arrangementen zogezegd ‘gevonden’ 
en in de galerie of in het museum gezet.

K.B./D.P.: Sommige Compositions Trouvées zijn het resul
taat van een soort concentratie of verdichting. In de 
Composition Trouvée die je in Albi maakte, staan een 
bankje, een bloembakje, een lantaarnpaal en een abstract 
sculptuurtje samengetroept op een stukje geplaveide straat. 
Ze staan zo dicht op elkaar dat het nauwelijks nog realis
tisch te noemen is. Het cliché overtreft de realiteit.

G.B.: Ja, sommige werken neigen naar het absurde. Soms 
ga ik een beetje verder dan de realiteit. Het zijn persiflages 
op stadsdecoratie die er inderdaad een beetje over zijn.

K.B./D.P.: Je gebruikt ook de term Sculpture Trouvée. In 
welke gevallen verkies je die term boven Composition 
Trouvée?

G.B.: Ik heb soms woorden te pas en te onpas gebruikt. 
Laat ons die begripsverwarring klasseren onder de noemer 
‘woordzonden’. De Composition Trouvée van Beelden 
Buiten in Tielt heb ik in 1987 een Sculpture Trouvée ge- 
noemd, maar later heb ik dat gecorrigeerd.

K.B./D.P.: Sommige werken worden nu eens als 
Transformatie-Installatie geboekt, en dan weer als Situatie- 
Installatie.

G.B.: De categorisering is ook niet waterdicht en ik vergis 
me ook al eens. In een volgende uitgave van een overzicht 
van mijn werk corrigeer ik dan die zogenaamde fouten. 
Soms is het verschil ook klein.

K.B./D.P.: Zijn er werken waarover je minder tevreden 
bent?

G.B.: Er zijn een paar composities die ik niet meer zo goed 
vind. Maar over de installaties ben ik tevreden, die heb ik 
altijd kunnen uitvoeren zoals ik het wou.

K.B./D.P.: Je werkt voortdurend met materiaalsponsors. 
Dat levert nooit problemen op?

G.B.: Het is telkens een gevecht. Ik probeer de installaties al
gemeen te houden: dé Futonwinkel, dé Pasfotostudio, dé 
Tekenacademie... De sponsors hebben andere belangen. 
Vaak vragen ze of ze niet ergens hun naam mogen vermel
den. De Supermarkt in Galerie Littmann in Basel was volle
dig gesponsord door de supermarktketen SPAR. In dat geval 
ben ik erin geslaagd om de boot af te houden. Alleen op de
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SPAR-producten stond uiteraard dat het SPAR-producten 
waren.

K.B./D.P.: Hoever ga je met het betrekken van het pu
bliek?

G.B.: Ik heb een tableau vivant gedaan toen ik de super
markt had gemaakt, tijdens de Kunstmesse in Basel. 
Gedurende een uur kon men in de supermarkt inkopen doen, 
maar het publiek bestond louter uit verzamelaars en andere 
ingewijden. Zij konden een karretje nemen, moesten betalen 
en ik heb ook een aantal producten gesigneerd. Dat zijn een
malige acties die ik eigenlijk alleen maar onderneem voor 
het kunstpubliek. Ik wil de installaties niet laten functio
neren. Op de Lustrerie in diezelfde Kunstmesse, enkele jaren 
voordien, werd geen enkele luster verkocht, want dat zou 
belachelijk zijn. Het moet een stilleven blijven, een situatie, 
geen anekdote. Ik heb altijd geprobeerd om dat minimale... 
je moet altijd weten waar je stopt. Geen overstatement.
Kleerwinkeltje spelen, dat is too much. Mijn werk is al sen
sationeel genoeg.

K.B./D.P.: In hoeverre speelt het autobiografische nog een 
rol bij de keuze van de transformaties? In het begin was er 
een duidelijk verband, zoals je zelf ook aangaf: het was 
therapeutisch. In een interview met Jan Braet in Knack 
wordt verwezen naar jouw opname in een psychiatrisch in
stituut in het leger. Dat was de reden om een psychiatrische 
instelling na te maken. Zit dat autobiografische er vandaag 
nog in?

G.B.: Nauwelijks. Ik probeer een getuigenis af te leggen 
van mijn tijd. Een mens van de 20ste eeuw krijgt onderwijs, 
gaat in het leger, bezoekt kunstbeurzen, gaat naar reis
agentschappen en supermarkten... In plaats van dat te 
schilderen of te beeldhouwen, probeer ik dat te laten zien 
gelijk het is, zo dicht mogelijk bij de realiteit. Eén van mijn 
beste installaties - tenminste dat vind ik - heb ik gereali
seerd in de Wiener Sezession: Der Mensch überwindet 
Distanzen. Ik had al een aantal werken gemaakt in een 
reeks over cultureel toerisme. In dat historisch bastion, de 
Wiener Sezession, waar kunstenaars hebben tentoongesteld 
zoals Tony Cragg of Anish Kapoor, en waar het cultuur
toerisme hoogtij viert - het publiek komt massaal af op die 
Klimt-fries - heb ik een soort van didactische ‘school- 
tentoonstelling’ geïnstalleerd over de geschiedenis van het 
transport. Heel weinig mensen hebben dat begrepen. De toe
rist die voor Klimt komt of voor het gebouw van de Wiener 
Sezession kan zo’n werk eigenlijk niet plaatsen. Zo iemand 
loopt door die tentoonstelling en vindt dat óók interessant.

K.B./D.P.: Wat jou interesseert is precies dat mengen van 
verschillende publieken. Je hebt mensen die op de hoogte 
zijn, en je hebt de nietsvermoedende toerist. Je hebt de 
kunstliefhebber en de toevallige voorbijganger die een 
schoenenwinkel binnenloopt om schoenen te kopen.

G.B.: Inderdaad, er is altijd die wisselwerking. Ook op een 
kunstmarkt heb je de interactie tussen mensen die van niets 
weten en mensen die wel op de hoogte zijn. En als je een 
etalage hebt, dan kunnen er ook altijd onverwachte partici
panten opduiken. Voor Autorijschool Z zijn mensen zich 
komen inschrijven. Het gebeurt voortdurend met mijn in
stallaties. In mijn Supermarkt nemen mensen een karretje, 
totdat de galerist zegt: neen, het is een decor. In die 
Kledingzaak staan de mensen al in een pashok en dan moet 
hen worden meegedeeld dat het een decor is.

K.B./D.P.: Het merkwaardige is dat jouw werken zo overtui
gen terwijl ze er op de keper beschouwd heel elementair uit- 
zien. In de kritiek wordt vaak gewezen op het meticuleuze 
realisme en de doorwrochte detaillering van de installaties. 
Maar als je ze analyseert, dan blijkt dat niet zo te zijn.

G.B.: Ik vind van wel... Mijn installaties zijn wél tot in het 
detail uitgewerkt. De telefoon in de installatie is misschien 
niet aangesloten, akkoord...

K.B./D.P.: Bijvoorbeeld die recente Matratzenland in 
Munster.

G.B.: Dat is een ongelooflijk uitgewerkte installatie.

K.B./D.P.: Die indruk heb je inderdaad als kijker. Je waant 
je effectief in een echte Matrassenland. Maar als je gaat 
kijken wat daar maar voor nodig is...

G.B.: Bij de Matrassenland kwam er toch heel wat kijken, 
want op de foto zie je slechts één ruimte, en er waren een 
stuk of vijf ruimten. Een depotruimte, een kassa enzovoort. 
Ook de buitenkant heb ik aangepakt.

K.B./D.P.: Maar er zijn elementen in jouw installaties die 
altijd terugkeren. Die palmbomen bijvoorbeeld. Je gebruikt 
ook steeds dezelfde 'eenvoudige ’ typografie.

G.B.: Dat vind ik niet. In de installatie Miss Hamburg ge
bruik ik bijvoorbeeld een frivolere typografie dan in de in
stallatie Ein neuer Politiker.

K.B./D.P.: Dat klopt, maar er is duidelijk geen ontwerper 
bij te pas gekomen. Het is een minimale ingreep, minimaler 
dan dat kun je het niet maken. De stoelen bij Miss Hamburg 
zijn dezelfde als die bij Ein neuer Politiker.

G.B.: Ja, weetje, het is niet de Miss-Worldverkiezing, het is 
de Miss-Hamburgverkiezing. En Hermann Lutz van de Neue 
Demokratische Partei, dat is iemand van Kassel, een provin-

Guillaume Bijl

Casino, 
Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 1984

ciestadje. Het zijn ook tijdelijke events. Na de verkiezing van 
Miss Hamburg houdt de plaatselijke politicus misschien een 
toespraak... We zetten stoelen. We leggen een loper in het 
midden. Tafels met flessen wijn, en na die ene activiteit volgt 
een andere, bij manier van spreken. Ik ben zeker geen ont
werper, ik probeer stereotypen te maken.

K.B./D.P.: Misschien komt dat minimale ook voort uit het 
feit dat je onvermijdelijk gaat reduceren als je een stereo
tiepe versie wil maken van een reisbureau of van eender 
wat. De dingen die je slechts in drie van de twintig reis
bureaus aantreft, laat je achterwege, je gebruikt alleen de 
dingen die in minstens 19 van de 20 gevallen terugkeren.

G.B.: Ik maak iets algemeens. Ik maak een algemeen 
huwelijksbureau, een algemeen reisagentschap. Ik heb ver
schillende reisbureaus gemaakt, een in Lyon, een in New 
York, bij Franklin Furnace, en ook een in Denemarken, in 
Aarhus - en dan zie je dat ik opnieuw begin en dat ik het 
reisagentschap aanpas aan die specifieke ruimte, en aan het 
land.

K.B./D.P.: Klopt dat niet met wat wij daarnet opmerkten 
met betrekking tot het minimale karakter van de installa
ties? Er is trouwens nog een ander element: veel van je in
stallaties zijn symmetrisch opgebouwd.

G.B.: Ja, dat kan wel. Alhoewel, ik heb drie supermarkten 
gemaakt, een in Duitsland, een in Zwitserland en een in 
Engeland. Die waren totaal verschillend, en niet symme
trisch opgebouwd.

K.B./D.P.: De symmetrie lijkt wel degelijk een strategie, ze 
dient om bepaalde elementen in de installatie te beklemtonen. 
In de Turnzaal staat de springplank perfect in het midden...

G.B.: Die springplank staat niet in het midden, die staat 
scheef - wat in het midden hangt, is de basketbalring, om
dat dat zo hoort.

K.B./D.P.: Je kiest er wel voor om langs twee kanten rek
ken te zetten...

G.B.: Dat is ook zo in turnzalen. Wat ik doe, is aangepast 
aan de ruimte. Er zijn talrijke installaties die veel meer te 
maken hebben met belichting dan met symmetrie.

K.B./D.P.: Je zou ook kunnen zeggen dat de ruimten waar 
je het vaakst installaties maakt — kunstruimten, musea, ga
leries - ingericht zijn op de blik van de bezoeker. Dergelijke 
ruimtes nodigen uit tot een symmetrische opzet.

G.B.: Dat klopt. Maar niet alleen ik zou het zo doen, ook de 
tapijthandelaar of de feestmeester zouden het op die banale 
wijze doen. Vele installaties zijn bovendien symmetrisch 
opgebouwd omdat hun voorbeelden in de werkelijkheid 
ook symmetrisch zijn. In een atoomschuilkelder moet je 
natuurlijk geen symmetrie hebben.

K.B./D.P.: Maar neem het Documenta Wax Museum, dat 
je realiseerde in Kassel. Dat werk is toch opvallend sym
metrisch, terwijl je het ook anders had kunnen doen.

G.B.: Het Documenta Wax Museum was een etalage met 
drie vitrines en twee ingangen. Is dat symmetrisch? Luc 
Deleu heeft eens gezegd dat mijn composities - niet mijn 
installaties - opgebouwd zijn volgens de gulden snede. 
Eigenlijk is dat niet meer dan logisch. Ook een etalagist 
gaat op zoek naar de gulden snede, bewust of onbewust. 

Dat geldt ook voor een verkoper, een presentator of een 
schilder. In mijn kleine composities is dat zeker zo, meer 
dan in de grote installaties. Veel installaties zijn niet sym
metrisch omdat de ingang tot de installatie niet centraal is, 
en zich op een andere plaats bevindt dan de plaats waar de 
foto is genomen. Er zijn ook L-zalen. Er zijn natuurlijk ook 
ruimten met een centrale toegang zoals Miss Hamburg, het 
Veilinghuis, Ein neuer Politiker, de Terracottawinkel... 
maar die symmetrie is zeker niet de regel. Vaak lijkt de in
stallatie symmetrisch als je van de foto uitgaat, terwijl de 
echte installatie helemaal niet symmetrisch was. In veel in
stallaties probeer ik de symmetrie juist te breken. Nee, ik ga 
totaal niet akkoord. Het klopt dat ik in de kleine composities, 
ten dele onbewust, tot een resultaat volgens de gulden snede 
kom. Dat is het enige. Maar wat is daar zo interessant aan?

K.B./D.P.: Je zou kunnen zeggen dat het interessante van je 
werk erin bestaat dat je met weinig middelen de toeschou
wers doet geloven dat ze ergens anders zijn. Jouw installa
ties tonen dat er niet veel nodig is om die illusie te wek
ken.

G.B.: Ik heb ook al eens gezegd dat onze samenleving mak
kelijk te reconstrueren is. Hoe poor, hoe stereotiep de sa
menleving is. Als zelfs ik, die zo onhandig ben, dat kan, 
dan kan die maatschappij niet ingewikkeld in elkaar zitten.

K.B./D.P.: Is dat niet juist de meest extreme vorm van spot 
met onze maatschappij, dat je niet veel nodig hebt om ze te 
reconstrueren ?

G.B.: Ja, dat weet ik.

K.B./D.P.: Heb je nog nooit gedacht dat het niet zou wer
ken, dat mensen het niet zouden geloven?

G.B.: Ik heb altijd veel twijfels, dat is vanzelfsprekend. 
Ook een schilder die een schilderij maakt, heeft dat. Maar 
een schilder of beeldhouwer kan zijn creatie weggooien en 
opnieuw beginnen. Ik werk in situ, soms met 5 of 10 of 20 
mensen, van maandag tot donderdag of vrijdag en in die 
tijdspanne moet ik de installatie realiseren. Soms wordt een 
installatie in een zeer korte periode gemaakt, dat wil zeg
gen, tussen twee tentoonstellingsperiodes in. Dat veroor
zaakt veel stress. Soms is de installatie pas enkele minuten 
voor de opening klaar. Ik moet wel zeggen datje met groot
schalig werk meer kan oplossen. Je hebt meer middelen en 
meer speling, bijvoorbeeld bij het Veilinghuis: het schilde
rij kun je snel elders laten ophangen, de dozen kun je van 
hier naar daar laten verplaatsen, de kast kun je van hier naar 
daar schuiven enzovoort.

K.B./D.P.: Je omschrijft de installaties als stereotypen. 
Waarom maak je zo’n stereotype twee of drie keer? 
Waarom wil je een supermarkt drie keer maken?

G.B.: Ik wil dat zelf niet, het wordt mij gevraagd. De laat
ste tijd word ik vaak uitgenodigd om deel te nemen aan his
torische tentoonstellingen over de jaren tachtig. Ik ben im
mers een kunstenaar die zich in de jaren tachtig ontplooid 
heeft. Max Hollein van de Schim Kunsthalle in Frankfurt 
nodigde mij uit voor een tentoonstelling over shopping, sa
men met onder andere Haim Steinbach, Andy Warhol en 
Ben Vautier, kunstenaars die over consumptie hebben ge
werkt. Ik heb eerst de Lustrerie Média aangeboden, maar 
Hollein wilde per se ‘de supermarkt’. Ik heb dus een super
markt gereconstrueerd, in Frankfurt en drie maanden later 
in de Tate Liverpool, want het was een reizende tentoon
stelling.
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Verboden te kamperen, 
Geadapteerde reconstructie in Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, Antwerpen, 1994

G.B.: Ik heb de tekst weggelaten omdat men het verkeerd 
begreep en omdat mijn ingrepen eigenlijk visueel evident 
waren. Ik heb het er uitgebreid over gehad met onder ande
re Marc Hostettler van Galerie Média. Het werk sprak voor 
zich. Maar als ik geïnterviewd word over mijn werk, dan 
kader ik de installaties nog steeds binnen het kunstliquida- 
tieproject. Daarstraks gaf ik al aan dat de Matrassenland in 
die context moet worden begrepen. Onlangs had ik een in
terview met Kunstforum. Ik heb daar niets anders verklaard 
dan tegenover jullie: de Kunsthalle hield op te bestaan en er 
kwam een matrassenhandel.

K.B./D.P.: Maar in teksten over jouw werk gebeurt iets 
merkwaardigs. Neem de catalogus bij jouw installatie op 
de Biënnale van Venetië in 1988. De inleiding van Jan Hoet 
toont duidelijk hoe het weglaten van de term ‘kunstliquida- 
tie’ uitdraait op een minimalisering van de maatschappij
kritische dimensie van jouw werk: “Hij [Guillaume Bijl] 
maakt installaties die de tentoonstellingsruimte herschep
pen tot de meest onverwachte werkelijkheden uit het dage
lijks leven. Aanvankelijk sprak hij over kunstliquidatiepro- 
jecten. ” En dan: “Al snel werd duidelijk dat deze - overi
gens steeds positief georiënteerde — probleemstelling in 
feite slechts een kapstok was, een houvast. ” Geen sprake 
meer van maatschappijkritiek. Hoet spreekt over een “po
sitief georiënteerde probleemstelling ”!

G.B.: Ik kan alleen maar zeggen dat ik het zelf altijd heb 
blijven vermelden.

K.B./D.P.: ...maar vele anderen dus niet. Zelfs in je eigen 
catalogi spoort de kritiek niet met jouw opvattingen over je 
werk. Zelfs dóór word je als antikunstenaar opgevoerd en 
raakt het maatschappijkritische ondergesneeuwd. Hoe 
komt dat?

G.B.: Dat van die antikunstenaar, dat komt juist door die 
tekst over kunstliquidatie.

K.B./D.P.: Omdat de ruimte waar je die supermarkt op
nieuw maakt verschilt van de ruimte waar je de supermarkt 
voor de eerste keer realiseerde, wordt het eigenlijk een 
ander werk. Of toch niet?

G.B.: De eerste supermarkt heb ik in 1990 gemaakt in 
Galerie Littmann in Basel. De twee supermarkten die ik 
daarna heb gemaakt, in Groot-Brittannië en Duitsland, noem 
ik geadapteerde reconstructies. Ook van de Autorijschool 
heb ik een geadapteerde reconstructie gemaakt, voor de 
museumruimte boven de refter in het MUHKA. Het werk 
bevindt zich nu in de collectie van het MUHKA. Misschien 
heb ik dat vroeger eenvoudigweg ‘reconstructie’ genoemd, 
maar dat was een verkeerde woordkeuze. Mijn woorden
schat is misschien slecht... Als ik een overzichtsboek zou 
maken van het werk van de laatste zes jaar, dan zou ik die 
twee recente supermarkten niet prominent afbeelden. Ik 
zou twee kleine fotootjes opnemen, om aan te geven dat ik 
ook nog eens een supermarkt heb gemaakt. Ik vind nieuw 
werk veel belangrijker dan die geadapteerde reconstructies. 
Zo vaak heb ik het ook niet gedaan. Wel de Autorijschool, 
het Reisagentschap, omdat die heel makkelijk reconstru
eerbaar zijn. Op twee dagen is dat gemaakt. Je kan naar 
New York gaan, wat affiches halen bij een paar bureaus en 
je hebt een reisagentschap. Een autorijschool, een coiffeur
salon, een reisagentschap, dat is makkelijk reconstrueer
baar. Anders had ik het niet kunnen doen, want de tijd is 
soms kort.

V. Dat was wat we daarstraks bedoelden.

G.B.: Ja, sommige dingen zijn gemakkelijk om te doen hé. 
Het reisbureau is met minimale middelen gemaakt. Een 
reisbureau, dat is een bureau met een computer, een land
kaart en wat affiches, en dan nog wat attributen die in een 
reisagentschap circuleren.

K.B./D.P.: Het maken van een supermarkt daarentegen is 
een gigantisch werk. Maar de installaties die met minimale 
middelen zijn gemaakt, functioneren net zo goed als de su
permarkt.

G.B.: Een wassalon is niet veel meer dan wat wasmachines, 
en een coiffeursalon is ook niet veel meer dan een paar 
coiffeurstoelen... Waarom zou ik maar een decortje maken 
van een decor?

K.B./D.P.: We zeggen niet dat je een decortje van een de
cor maakt. Dat bedoelen we niet.

G.B.: Misschien ben ik er niet honderd procent in ge
slaagd. ..

K.B./D.P.: Dat bedoelen we helemaal niet, integendeel, als 
je in de installatie staat, ben je volledig mee. Maar als je 
dat geloof opschort, als je die foto ’s nuchter bekijkt, dan zie 
je het minimale van de ingreep, het geconstrueerde en het 
aseptische van de installaties. Dat is een interessante vast
stelling. Er blijkt namelijk een verschil tussen het effect, dat 
overtuigend realistisch is, en de manier waarop dat effect 
geproduceerd wordt. Misschien leren jouw installaties wel 
dat je beter niet té realistisch te werk gaat om een realis
tisch effect te bekomen. Beter is het om niet zomaar een 
welbepaald reisbureau te kopiëren. Beter is om je tot het 
minimum te beperken. Dat je dit uit jouw installaties kan le
ren, pleit voor jouw werk.

G.B.: Anderzijds zijn er veel voorbeelden waaruit blijkt dat 
het publiek dacht dat mijn werk echt was. Mensen die met 

supermarktkarretjes begonnen te rijden en die producten 
wilden kopen. Mensen die kleren wilden passen. Politie
agenten die het Casino wilden sluiten. Galeriehouders die 
de lusterstand weg wilden laten halen. Op de Kunstmesse 
in Basel waren de collega’s van de galerist Mare Hostettler 
echt verbijsterd. De directrice van de Kunstmesse is bij mij 
foto’s van mijn andere installaties komen vragen om gale- 
risten zoals David Zwimer te overtuigen dat de Lustrerie 
fake was. Ze dachten dat ik op een verkeerde beurs was be
land.

K.B./D.P.: Inderdaad, het blijkt dus te werken...

G.B.: Nee, het zijn ruimten waar de kuisvrouw net vertrok
ken is. Het zijn stillevens. Er zijn trouwens ook altijd ele
menten die nonchalant rondslingeren. Dat doe ik altijd, het 
aanbrengen van willekeurige voorwerpen in mijn installa
ties... Welke ervaring heb je met mijn installaties? Dat je 
om vijf voor negen in een supermarkt binnenloopt. Je bent 
de enige bezoeker en de supermarkt is nog niet in werking. 
Dan loop je in een installatie van Guillaume Bijl. Dat is de 
ervaring die jullie treft. Maar we zijn zelden in lege super
markten of lege coiffeursalons. Dat maakt het werk zo ver
vreemdend.

K.B./D.P.: Wat heb je dan geleerd over de plekken die je 
gereconstrueerd hebt? Bijvoorbeeld hoe een supermarkt 
werkt?

G.B.: Dat interesseert me niet. Hoegenaamd niet. Ik wil 
juist afstand nemen van deze tijd. Het meeste wat ik samen
stel, interesseert mij niet. Dat wil niet zeggen dat ik niet al 
eens aan de Côte d’Azur naar een casino ben geweest om er 
een avond te spelen. Ik ben geen zonderling. Maar het pe
dagogische aspect, datgene wat ik er bij zou hebben opge
stoken, interesseert mij niet. Ik weet hoe een supermarkt 
werkt. Ik heb lang genoeg als bediende gewerkt om te we
ten hoe arbeid georganiseerd wordt. Maar in feite blijf ik op 
afstand van wat ik toon. Ik wil de waarden van deze maat
schappij of beschaving bekritiseren of relativeren.

K.B./D.P.: Dat brengt ons bij de maatschappijkritische di
mensie van je werk. In 1979 maak je Autorijschool Z, je 
eerste installatie, en je kadert dat werk expliciet binnen het 
zogenaamde ‘kunstliquidatieproject’. Wat was de laatste 
installatie die je binnen het kunstliquidatieproject hebt ge
realiseerd?

G.B.: Dat was in feite dit jaar nog, de Matrassenland in de 
Kunsthalle van Münster. Dat was de laatste typische 
Transformatie-Installatie.

K.B./D.P.: Wanneer heb je voor de laatste keer de term 
‘kunstliquidatieproject’ gebruikt?

G.B.: Ik denk dat ik die term tot 1984 heb gebruikt, tot de 
Lustrerie in Basel. Maar tussen 1979 en 1984 was de wijze 
waarop ik de term gebruikte reeds aanzienlijk veranderd. In 
het begin gaf ik een omstandige omschrijving van het 
kunstliquidatieproject. In de jaren nadien kreeg mijn uitleg 
een steeds minder prominente plaats. Op het einde was het 
nog slechts een klein zinnetje. Bij Lustrerie Média heb ik 
de term definitief weggelaten.

K.B./D.P.: Het feit dat je de werken niet meer omschrijft als 
kunstliquidatieprojecten heeft een heel grote invloed gehad 
op de receptie van jouw werk. In de kritieken is de maat
schappijkritische dimensie naar de achtergrond verscho
ven.

K.B./D.P.: Maar wat het maatschappijkritische betreft kan 
het niet aan die tekst hebben gelegen. Hij is immers glas
helder: jouw werk is een maatschappijkritisch project.

G.B.: Jazeker, “in opdracht van de staat”, dat staat boven 
die tekst, het is ongelooflijk. Het klopt dat er zelfs in mijn 
catalogi slechte teksten staan. Hoe komt dat? Omdat ik het 
allemaal niet kan opvolgen. Het ene moment realiseer ik 
een werk in Frankrijk, het andere moment is er een opening 
van een tentoonstelling in New York. Het werk is zo ver
spreid. Soms geef ik een briefing aan een auteur, maar zelfs 
dan is het resultaat niet altijd wat ik ervan verwacht had. Ik 
heb geprobeerd om het te sturen, maar ik ben er blijkbaar 
niet zo heel goed in geslaagd. Al interesseert mij dat van
daag ook minder. Het conserveren van de installaties die 
zich in collecties bevinden, houdt mij eigenlijk veel meer 
bezig.

K.B./D.P.: Je zegt dat je de term ‘kunstliquidatieproject’ 
hebt afgevoerd omdat hij misverstanden uitlokte —maar 
was hij niet sowieso gedoemd te verdwijnen? Ondertussen 
is de kunst immers populair geworden. Rond 1980 was het 
inderdaad urgent om het gebrek aan ruimte voor kunst aan 
te klagen, maar vanaf de tweede helft van de jaren tachtig 
en zeker in de jaren negentig kan je met die term ‘kunstli
quidatie ’ eigenlijk niet meer afkomen, omdat de mentaliteit 
die daarin wordt gepersifleerd niet meer heerst.

G.B.: Ik vind dat niet. Ik heb niet het gevoel dat de kunst nu 
meer geaccepteerd is, of toch de goede kunst niet. Het is 
nog altijd even moeilijk. Ik merk dat ook bij mijn studen
ten. Als ik die tekst over de kunstliquidatie herlees, dan 
vind ik niet dat hij achterhaald is. “Wegens het onfunctio
nele karakter van kunst. Wegens het gebrek aan plaatsruim
te, waar verscheidene ministeries de laatste tijd mee te 
kampen hebben. Wegens het oneconomisch aspect van de 
kunsthandel, waar belastingsontduiking schering en inslag 
is. Wegens de jaarlijks toenemende onkosten van het 
Ministerie van Cultuur...” Ik vind dat nog steeds relevant. 
Weet je dat het Ministerie van Cultuur nog altijd maar 
30 miljoen Belgische frank voor beeldende kunstenaars ter 
beschikking stelt? Wat is er dan eigenlijk veranderd? Niets! 
Om die reden heb ik mij enkele jaren geleden geëngageerd 
in het NICC.

K.B./D.P.: Maar rond de hedendaagse kunst hangt wel een 
sfeer van acceptatie. In die zin zou het discours over de 
kunstliquidatie vandaag niet meer worden herkend. Midden 
jaren tachtig heb je de galerieboom. De kunstmarkt veert 
op.

G.B.: Veert de kunstmarkt op, nee, ik zie dat niet. Gaat het 
nu goed met de kunstmarkt?

K.B./D.P.: Vanaf midden jaren tachtig schoten de galeries 
als paddestoelen uit de grond. De bezoekersaantallen voor 
tentoonstellingen gingen omhoog.

G.B.: Ja, veelal op kosten van de artiesten. Ik denk dat je 
dat allemaal met een grote korrel zout moet nemen.

K.B./D.P.: Dat kunnen we niet beoordelen, maar het beeld 
is wel in die zin bijgesteld en het kunstliquidatiediscours 
sluit hier niet bij aan.

G.B.: Ik denk niet dat het beter gaat met de kunstmarkt. 
Toen ik in 1984 in Keulen naar de kunstmarkt ging, was die 
even groot als nu. Het ging toen even goed als nu. Er zijn 
nu misschien meer galeries in Antwerpen dan tien of twin-
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tig jaar geleden. Maar hoeveel galeries werken er goed? Er 
zijn veel galeries die 'galerieke' spelen. Er is misschien een 
overaanbod, een overaanbod van middelmatige kunst. Het 
aanbod van goede kunst is hetzelfde gebleven.

K.B./D.P.: Het schrappen van de term ‘kunstliquidatie- 
project’ luidt ook. andersoortige installaties in. In de eerste 
helft van de jaren tachtig maak je vooral installaties die 
uitdrukkelijk de overheid en haar beheerszucht, haar 
bureaucratische cultuur viseren. Nadien wordt de kritiek 
breder en gevarieerder. Je richt je ook op de cultuur- of 
spektakelindustrie. Je maakt in 1987 bijvoorbeeld het werk 
Four American Artists. Die installatie is een persiflage op de 
manier waarop carrières van kunstenaars gemaakt worden.

G.B.: Ik ben blij dat ik gestopt ben met die tekst over het 
kunstliquidatieproject, want je ziet tot wat voor discussies 
en verkeerde interpretaties dat leidt. Jullie leggen te veel 
nadruk op die tekst. Anderen hebben die tekst verkeerd ge
ïnterpreteerd, jullie leggen er veel te veel nadruk op. In 
mijn werk is ook het sculpturale, de inhoud en het situatio
nele van belang.

K.B./D.P.: Er is toch iets in je werk veranderd. In 1980 heb 
je geen installaties gemaakt zoals Ein Neuer Politiker, Miss 
Hamburg, Four American Artists of het TV Quiz Decor. In 
het begin zijn er alleen ruimten die ressorteren onder de
partementen van de overheid, en commerciële ruimten die 
deel uitmaken van het straatbeeld. Daarna maak je instal
laties die bijvoorbeeld aansluiten bij de ‘onwerkelijke’ we
reld van de televisie, het museum en het spektakel in het al
gemeen.

G.B.: Ik vind dat het evident is dat ik ooit eens een wassen 
beeldenmuseum of een tv-quizdecor zou maken. Ik had dat 
ook in de jaren tachtig kunnen doen, als die mogelijkheid 
zich had aangeboden. Ik wou dat al in de jaren zeventig 
doen. Nee, het is gewoon één oeuvre dat heel erg afhanke
lijk is van de aangeboden ruimte en tijd, in het algemeen. 
Het is één visueel verhaal.

K.B./D.P.: Je maakt die installaties op het moment dat het 
begrip ‘kunstliquidatie ’ is weggevallen, maar dat niet al
leen. Het heersende discours op dat moment, geïnspireerd 
onder andere door Jean Baudrillard, sluit daar perfect op 
aan.

G.B.: Ik zie mijn oeuvre als een geheel. Het is het werk van 
iemand die geleefd heeft in de 20ste eeuw en die dat alle
maal wilde laten zien, die ermee wilde spotten. De werke
lijkheid verandert niet zo veel in a lifetime.

K.B./D.P.: Het is één geheel, één oeuvre, maar het kan be
tekenisvol zijn waarom je bepaalde delen vroeger uitvoer
de en andere later, en die volgorde kan verband houden 
met de tijdgeest. De installatie Four American Artists is 
niet iets van 1980, dat is iets van later in de jaren tachtig.

Dat zou niet gefunctioneerd hebben in het begin van de ja
ren tachtig.

G.B.: Dat is niet waar. In 1974 of 1975 maakte ik al een 
werk waarin ik de noties ‘origineel’ en ‘interessant’ ridicu
liseerde. Four American Artists is eigenlijk eenzelfde soort 
werk. Ik denk dat ik Four American Artists ook in 1982 had 
kunnen maken in plaats van in 1987. Ik denk dat ik de in
stallatie ook nu nog kan maken. Er zou nu zeker een video
kunstenaar bij zijn; ik zou iets onbeduidends filmen en dat 
in het groot projecteren. En er zouden grote foto’s zijn, on
berispelijk ingekaderd, met een prachtige passe-partout. 
Misschien zou er nog een objectkunstenaar bij zijn, en een 
schilder of zo. De Four American Artists zouden nu ander 
werk maken. Maar het is geen werk tegen de kunst, het is 
geen persiflage op de kunst zelf, maar op het trendy aspect 
van de kunst, op het Flash Art-karakter van sommige kunst. 
En het is ook een persiflage op het fenomeen van groeps
tentoonstellingen: Four American Artists, Five Belgian 
Sculptors, Ten Australian Painters. Four American Artists 
of het TV Quiz Decor zouden zeker niet mijn eerste ten
toonstellingen zijn geweest, zeker en vast niet, omdat je 
ook moet leren en aftasten hoe ver je kunt gaan. Ook een 
Komponisten-Sterbezimmer had ik niet als eerste tentoon
stelling kunnen maken, maar misschien wel als derde of 
vierde tentoonstelling.

K.B./D.P.: Maar we leven toch niet meer in dezelfde maat
schappij. Er is sinds 1979 toch ontzettend veel veranderd? 
Bijvoorbeeld de communicatiemiddelen, de snelheid van 
communiceren, de manier waarop de media functioneren.

G.B.: En is de wereld verbeterd?

K.B./D.P.: Misschien niet, maar hij is alleszins veranderd. 
En je werk getuigt daar ook van, of niet?

G.B.: Ik reproduceer inderdaad ook heel korte tijdsbeelden, 
zoals een interphonecenter voor vreemdelingen die goed
koop willen telefoneren naar hun thuislanden. Zoiets zal 
verdwijnen. De Toning Tables die ik bij Isy Brachot ten
toonstelde in 1989 zijn al zo goed als verdwenen. Hoeveel 
fitnesscenters zouden die machines nog in huis hebben? 
Dat vind ik óók boeiend, van die heel tijdelijke fenomenen, 
fenomenen van korte duur.

K.B./D.P.: Anderzijds zijn er elementen in je werk die je niet 
hebt uitgevoerd maar die ondertussen zijn ingehaald door de 
realiteit zelf. Neem zo ’n televisieprogramma als Witte raven, 
waar bijvoorbeeld een boer op een maand tijd tot kelner 
wordt omgeschoold. Dat is in feite een Behandeling.

G.B.: Er zijn inderdaad zaken die ik in mijn werk heb aan
geraakt en die werkelijkheid zijn geworden. Ik heb vroeger 
inderdaad allerlei absurde dingen bedacht die vandaag van
zelfsprekend zijn. Je kan het je niet inbeelden of het bestaat 
- of zal bestaan.

K.B./D.P.: Foto’s zijn meestal het enige wat overblijft van 
je installaties. Die zijn dus heel belangrijk. Bepaal jij zelf 
hoe het werk gefotografeerd wordt? Hoe ben je daarmee 
bezig? Hoe stuur je dat?

G.B.: Slecht... heel slecht, omdat ik nooit geld heb om se
rieuze fotografen te engageren. Soms doen de instituten die 
me uitnodigen dat goed, maar soms doen ze dat heel slecht. 
Ik ben financieel niet bij machte om zelf een fotograaf mee 
te nemen. Er zijn veel slechte foto’s bij, vaak foto’s die ik 
zelf heb genomen.

K.B./D.P.: Wat vind je de beste foto’s van je werk?

G.B.: Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben voornamelijk be
zig met het maken van nieuw werk. Het realiseren van de 
installaties is hectisch en de installaties zijn maar tijdelijk. 
Vaak komt het er dan ook niet van om de installatie op een 
goede manier vast te leggen op film of foto. Al dat archive- 
ringswerk... Ik heb ongelooflijk veel films van mijn werk 
die ik nog nooit heb gezien omdat ik er geen tijd voor heb 
om dat serieus aan te pakken. In ieder geval vind ik het ma
ken en conserveren van mijn werk belangrijker dan het fo
tografisch vastleggen van de tijdelijke installaties.

K.B./D.P.: Wat zou je nu nog willen transformeren? Welke 
installaties zou je nog willen maken?

G.B.: Ik weet het niet. Een immobiliënkantoor, honderd le
deren salons, een hondenkapsalon? Wat ik graag zou doen, 
is een tentoonstelling zoals De stoel in de kunst, zo’n ver
schrikkelijke thematentoonstelling. Of ‘Het Rood in de 
kunst’. Makkelijk is dat niet omdat je toch een paar echte 
werken zou moeten tentoonstellen. Je kan geen tentoonstel- 
ling zoals Het Rood in de kunst maken zonder bekende 
kunstenaars, maar de kunst is een van de weinige dingen 
die ik niet belachelijk wil maken.

K.B./D.P.: Je hebt ooit eens gezegd dat je een hele straat 
zou willen maken met bestaande installaties. Zou je dat nog 
altijd willen doen? Je noemde dat “een stadsstraat met re
constructies van installaties”. Dat was in 1988.

G.B.: Nee, dat zou ik niet meer willen doen. Dat is weer 
zo’n ‘woordzonde’. Wat ik ook eens heb willen doen, dat is 
een huis waar allemaal verschillende installaties permanent 
zouden blijven, en op dat huis staat ‘sorry’ in een rode neon 
die aan- en uitfloept. Een Sorry-huis, met een autorijschool, 
een reisagentschap, een wachtzaal... Maar dat zal ook wel 
bij een illusie blijven, dat werk.



Een gesprek met Guillaume Bijl - deel 2
2.2 Leven, carrière en het vroege werk

Koen Brams/Dirk Pültau: Je bent begonnen als autodidac
tisch schilder. Waarom wou je schilderen?

Guillaume Bijl: Ik ben op vijftien-, zestienjarige leeftijd be
ginnen schilderen op zolder. Laten we zeggen dat het deel 
uitmaakte van een rijpingsproces, en dat ik mij tegenover 
mijn omgeving wou manifesteren. Bij sommigen mondt 
zo’n proces uit in kunsthistorische, journalistieke, politieke 
of sociale activiteiten, maar in mijn geval resulteerde dat in 
de behoefte om mij als kunstenaar uit te drukken. Ik voelde 
me aangetrokken tot de kunst, niet alleen de beeldende 
kunst maar ook het theater en de film, en ik wilde mijn be
scheiden bijdrage leveren. Ik wilde zelf een steentje bijdra
gen aan de bewustwording van de medemens, om het met 
grote woorden te zeggen.

G.B.: Ik beschouw niet alles wat ik heb opgeschreven of 
getekend als belangrijk, afgezien van mijn installaties... 
Conformistische praat is echt zo’n Project Pleasure van de 
jaren zeventig. Het woord “Pleasure” heeft trouwens niets 
te maken met het feit dat het plezant zou zijn, nee, wat ple
zant was voor mij, dat was het bundelen van die projecten 
in een archief.

K.B./D.P.: Het plezier zit hem gewoon in het feit dat je pro
jecten verzamelt.

G.B.: Ja, temeer omdat ik ervan uitging dat die projecten 
nooit uitgevoerd konden worden. Het plezier zat hem in het 
opschrijven, in het optekenen en ook in het inkaderen ach
teraf.

K.B./D.P.: Wie waren je voorbeelden? Guillaume Bijl K.B./D.P.: Wat was het project Conformistische praat?

G.B.: Mijn voorbeelden? Goede kunst. In de jaren ‘60 som
mige popkunstenaars.

K.B./D.P.: Welke kunstenaars waren dat?

G.B.: Mensen zoals David Hockney, Francis Bacon, Derek 
Boshier - maar om hem te kennen, moet je van de jaren 
zestig zijn... Op mijn zestien jaar liftte ik al naar Wenen 
om tentoonstellingen te zien. Ik was beginnen schilderen en 
ik wilde weten wat er allemaal gebeurde. Maar kunst ma
ken was toen nog een hobby, ik deed dat op zolder. Ik zat in 
de Handelsschool en mocht van mijn ouders niet naar de 
academie. Die schilderijen heb ik trouwens nooit tentoon
gesteld. Ik was er niet tevreden over omdat ik vond dat ik 
niet goed kon schilderen. Ik was een onhandige schilder.

K.B./D.P.: Was er iemand in je omgeving die jouw artistie
ke aspiraties heeft gestimuleerd?

G.B.: In mijn familie zeker niet. Ik kom uit een arbeiders
gezin, mijn vader werkte aan de dokken, mijn moeder bij 
Bell Telefoon. Ze vonden dat ik bediende moest worden, 
want dat was in hun ogen een vorm van sociale promotie. 
Ik heb me omringd met gelijkgestemde vrienden, zoals Leo 
Steculorum, die was ook al vroeg met kunst bezig. Toen ik 
zeventien was, ben ik een jaar naar de avondschool geweest 
om te leren tekenen en daar heb ik Harry De Schepper ont
moet. Harry studeerde voor ingenieur of zat op een tech
nische hogeschool. Hij was voor mij een artistieke compag
non, ik trok met hem bijvoorbeeld naar de Biënnale van 
Venetië. Omdat we niet veel geld hadden, klommen we 
over de omheining van het Russische paviljoen. We hebben 
Giorgio De Chirico toen ontmoet. Hij liep daar rond, we 
stapten naar hem toe en vroegen of we hem mochten teke
nen. Dat vond hij geen probleem, hij gaf zelfs een hand
tekening. In die tijd ging ik ook naar Londen waar ik David 
Hockney tegen het lijf liep. Dat was mijn kunstenaarsoplei
ding. Ik was autodidact en ik ging overal kijken. Ik was 
toen serieus aan het schilderen, wat neorealisme, wat pop 
art, wat abstract, een beetje alle stijlen.

K.B./D.P.: Je noemt een paar leeftijdsgenoten die als com
pagnon de route hebben gefungeerd. Hebben ook oudere 
mensen een rol gespeeld?

G.B.: Ja, ik had een leraar die films van Bunuel besprak. Er 
waren zeker ook medeleerlingen die van belang waren. Als 
je in een groep van driehonderd leerlingen terechtkomt, dan 
vind je snel geestesgenoten. Dat was in het leger ook zo.

K.B./D.P.: Heb je nooit de behoefte gevoeld om toch naar 
de academie te gaan?

G.B.: Ik heb dat verschillende keren geprobeerd, maar dat 
is telkens op niets uitgelopen. Ik ben bijvoorbeeld in 
Antwerpen naar het Hoger Instituut geweest. Er waren toe
latingsexamens en je moest ook eigen werk meebrengen. Ik 
was geslaagd, dus mocht ik de gewone academie overslaan, 
maar de directeur Mark Macken zei tegen mijn ouders dat 
ik op het Hoger Instituut niet veel kon komen doen. Hij 
vond dat ik beter op mijn eentje verder deed. Later wilde ik 
mij inschrijven bij Sint-Lukas in Brussel. Ik was toen net 
af gekeurd in het leger, maar het volgende jaar werd ik 
goedgekeurd. Ik moest dan toch nog in het leger. 
Tussendoor ging ik werken bij een bank in Brussel, de 
Crédit Mutuel Hypothécaire.

K.B./D.P.: Samen met Leo Steculorum heb je nog een jaar 
aan het RITS gestudeerd. Wat was de bedoeling?

G.B.: Ik wou theaterdecors maken. Van beeldende kunst 
wist ik het meest, en theaterdecors sloten daarbij aan. Ik 
had twee jaar in een bank gewerkt, dat had ik wel gezien, ik 
wilde terug gaan studeren. Maar op het RITS kreeg je veel 
theaterlessen en acteren kon ik niet, ik wou alleen decors 
maken. Dus heb ik het RITS verlaten. Omstreeks die tijd 
stopte ik met schilderen en begon ik met het uitwerken van 
projecten op papier, en met narratieve fotoreeksen, zoals 
The story of an artist as a thin man. Dat werk was mijn in
gangsexamen bij het RITS: ik had een soort autobiografie 
gemaakt met teksten, illustraties en foto’s van mezelf. Het 
was mijn eerste werk met foto’s - maar ik heb ook nog 
filmpjes gemaakt.

K.B./D.P.: Op het RITS of voordien al?

Autorijschool Z, 
Ruimte Z, Antwerpen, 1979

G.B.: Nadien. Ik begon met Super 8 camera’s te experi
menteren. Film, theater en beeldende kunst interesseerden 
mij.

K.B./D.P.: Je vertelde daarnet welke kunst jou interesseer
de in de jaren ‘60. Wat sprak je aan in de jaren ‘70?

G.B.: Joseph Beuys maakte een grote indruk op mij. Wie ik 
toen ook heel belangrijk vond, is Vito Acconci, omdat hij 
in de realiteit opereerde. Neem zijn Following Pieces-, hij 
besluit om iemand te volgen, door heel New York, of die 
persoon dat nu merkt of niet. Van groot belang voor mijn 
ontwikkeling als jonge kunstenaar was ook de tentoonstel
ling Op losse schroeven, in 1969, in het Stedelijk Museum 
in Amsterdam. Het werk van Stanley Brouwn vond ik bij
voorbeeld fantastisch: This Way Brouwn, die werken waar
bij Brouwn aan iemand vraagt om hem de weg uit te leggen 
op een blaadje papier. Die tentoonstelling was een openba
ring. Panamarenko was er ook al bij. En in Antwerpen was 
er de Wide White Space Gallery. En A379089, gerund door 
Kasper König. Ben Vautier kwam daar, en Carl Andre, 
James Lee Byars en Daniel Buren. Ik heb dat als jonge ke
rel gevolgd.

K.B./D.P.: Je ging naarde openingen?

G.B.: Ja, misschien niet naar alle openingen, maar ik was er 
toch vaak. James Lee Byars heb ik toen aangesproken, 
Marcel Broodthaers ook. Toen ik op het RITS zat, ben ik 
een paar keer bij hem thuis geweest om mijn boterhammen 
op te eten. Hij woonde vlakbij het RITS. Hij zag me op de 
openingen van de Wide White Space en hij nodigde me uit. 
Ik was toen 22, 23 jaar.

K.B./D.P.: Daarnet beschreef je een van je narratieve foto
reeksen. Kun je nog een paar voorbeelden geven?

G.B.: Een andere narratieve fotoreeks was de Ontdekking 
van een beschaving op zolder. In het huis waar ik toen 
woonde, had ik op de zolder foto’s uit de jaren dertig ge
vonden van mensen die daar vroeger gewoond hadden. Bij 
de foto’s hoorde ook een soort vocabulaire, Nederlands- 
Frans. De man was blijkbaar een amateur-fotograaf die ook 
een mondje Frans kon. In feite had hij een autobiografie ge
schreven, maar dan in de vorm van een vocabulaire, in heel 
primitief Frans, om zijn zuster Frans te leren. Ik heb een se
lectie gemaakt uit de foto’s en ze op negen panelen aange
bracht, verdeeld over drie groepen: “Onze Jos”, “Mijn 
broer Maurice” en “Onze eerste reis naar Zwitserland”. Bij 
de foto’s heb ik zelf bijschriften geschreven, zogezegd van
uit het perspectief van de vrouw van de fotograaf. Dat is 
nog steeds een aangrijpend werk.

K.B./D.P.: In de catalogus, uitgegeven door De Warande 
in Turnhout, wordt ook het werk Selfportrait Before and 
After Cloning vermeld. Was dat een Project Pleasure of 
een narratieve fotoreeks?

G.B.: Dat weet ik niet. Ik ben met die categorieën nogal 
losjes omgesprongen. Volgens mij heb ik dat werk onder
gebracht bij de narratieve fotoreeksen. Selfportrait Before 
and After Cloning is een werk met pasfoto’s, een stuk of 
achttien. Ik heb pasfoto’s van mezelf verzameld op de leef
tijd van twee jaar, vijf jaar, twaalf jaar, achttien jaar enzo
voort. De idee was: stel u voor dat men mij in 1979 zou klo
nen, dan zou die kloon in 2012 mijn leeftijd hebben, en dus 
zou hij eruitzien zoals ik er op dat moment uitzag. De pas
foto’s zijn ingekaderd en de titel staat er ook op 
- Selfportrait Before and After Cloning. Ik gebruik de af
korting BC en AC, wat een woordspeling is: het kan ook 
Before and After Christ betekenen. Het was een andere ma
nier om een zelfportret te maken, in plaats van te tekenen of 
te schilderen. Ik heb ook een project gemaakt over een mu- 
seumbezoek na de neutronenbom: het museum en de kunst 
zijn intact gebleven, de bezoekers van het museum liggen 
dood op de grond. Dat was zogezegd uitgewerkt met realis
tische poppen.

K.B./D.P.: Je hebt ook een werk gemaakt dat Conformistische 
praat getiteld is, metals ondertitel Origineel/Interessant/Principe.

G.B.: Dat project speelt zich af in een tentoonstellingszaal 
waar werken ondersteboven aan de wand hangen. Als be
zoeker loopje zogenaamd op het plafond. In wezen worden 
in dit werk beoordelingen als ‘origineel’, ‘trendy’ en ‘inte
ressant’ ter discussie gesteld. ‘Origineel’ vind ik een bela
chelijk woord, ‘interessant’ vind ik ook niet zo’n geweldig 
woord om te gebruiken in de kunstwereld. En zo’n uitdruk
king als “ik ben in principe tegen...” vind ik verschrikkelijk. 
Ik wil aangeven dat ik daar tegen ben, en ik ben ook tegen 
dat certificaat dat de bezoeker op het einde zogezegd krijgt. 
Dat zijn allemaal afrekeningen met mijn verleden. Ik sta nog 
altijd achter dit werk - niet dat ik het zou uitvoeren. Ik heb 
onlangs wel overwogen om een ander werk uit te voeren, die 
Rokersvreemdelingendopperstaalprobleemoplossing... 
van eindjaren zeventig. Je komt binnen in een ruimte met vier 
kamertjes achter glas, en in elke kamer zit een probleemgeval, 
een roker, een Waal, een vreemdeling, een werkloze. Er zijn 
knoppen waar de bezoeker aan kan draaien, om zich op die 
probleemgevallen af te reageren, door ze zogezegd elektro
shocks toe te dienen. Nog steeds een heel actueel werk. 
Zelfs al komt niemand aan die knoppen, dan nog zou het 
een sterk beeld opleveren.

K.B./D.P.: Je zegt dat je in veel werken afrekent met je 
verleden?

G.B. Ja, want ik heb in een bank gewerkt, ik ben in het le
ger geweest, en ik heb géén kunstenaarsopleiding gekre
gen. Daardoor heb ik wellicht meer aandacht gehad voor 
maatschappelijke thema’s, en heb ik mijn specifieke uit
drukkingsvorm gevonden. Als ik naar de academie was ge
gaan, was ik misschien een schilder gebleven. Ik heb ook 
jaren in een boekhandel gewerkt, eerst voltijds en daarna 
deeltijds. Ik deed dat letterlijk om mijn brood te verdienen, 
twaalf jaar lang. Eerst werkte ik op een bureau bij de expe
ditie. Daarna zat ik in de winkel. Ik had toen een eigen 
kunstboekenafdeling met een serieus cliënteel van mensen 
uit de kunstwereld. Al die ervaringen hebben uitdrukking 
gevonden in mijn werk: het bureaucratische van de bank, 
het commerciële van de boekhandel, het autodidact zijn. 
Het is gewoon logisch dat ik een beroepsheroriëntatiecen- 
trum heb gemaakt, een schoenenwinkel, een reisagent
schap.

K.B./D.P.: In 1980 en 1981 heb je twee keer meegedaan 
aan mail-artmanifestaties. Wat moeten we ons daarbij 
voorstellen?

G.B.: Er waren meerdere deelnemers, Guy Bleus onder an
dere, Ben Vautier en Kasper König. Ik heb een aantal keer 
meegedaan aan mail-artevents.

K.B./D.P.: Wat was jouw bijdrage aan het mail-artfestival 
in het ICC in 1981?

G.B.: Ik had een oud schilderij gekocht op de rommel
markt, zo’n schilderij dat je kunt kopen bij een kaderwin- 
kel. Ik heb dat opgestuurd met de titel Kunst in Huis, omdat 
dat de kunst is die bij veel mensen thuis aan de muur 
hangt.

K.B./D.P.: Je bent heel snel internationaal doorgebroken. 
In 1979 maak je Autorijschool Z en amper drie jaar later 
realiseer je een Kerk in Parijs, een Reisagentschap in New 
York en een Kapsalon op de Biënnale van Parijs. Hoe is dat 
in zijn werk gegaan? Hoe kwam je in 1982 terecht in die 
New Yorkse galerie?

G.B.: Een van de verklaringen is dat ik reeds vijf grote in
stallaties had gemaakt: de Autorijschool — die ik gewoon
lijk als mijn eerste tentoonstelling vermeld - het Beroeps- 
heroriëntatiecentrum, Chaussures Icécé, het Reisagentschap, 
de Psychiatrische Instelling. Daarnaast was er de installa
tie Verdacht in Plan K in Brussel. Maar de eerste jaren 
heb ik ook zelf stappen moeten zetten. Ik ben zelf naar 
Galerie 121 gegaan, om te vragen of ik daar een installa
tie kon maken. De kunstruimte van Franklin Furnace in 
New York heb ik een dossier gestuurd, Ik begreep zeer 
vlug dat België veel te klein was voor mijn werk. In 
Vlaanderen was je direct rond: je had het Museum van 
Hedendaagse Kunst in Gent, het ICC in Antwerpen, het 
Provinciaal Museum in Hasselt, het Museum Dhondt- 
Dhaenens, en dat was het ongeveer. Ik was bovendien een 
vreemde eend in de bijt. Ik was autodidact en mijn uit
drukkingsvorm was vrij revolutionair.
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K.B./D.P.: Hoe ben je in 1982 op de Biënnale van Parijs 
beland?
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G.B.: Ik wist dat die Biënnale plaatsvond, dat het een be
langrijke tentoonstelling was, en dat de Biënnale enkel 
openstond voor kunstenaars jonger dan 35 jaar. En ik was 
nog net geen 35. Eerst stuurde ik zelf een dossier naar het 
Ministerie van Cultuur, maar er volgde geen reactie. Ze wa
ren dat dossier gewoon vergeten, want toen ik het Ministerie 
aan mijn voorstel herinnerde, gingen ze akkoord. Mijn bud
get was 500 euro, 20.000 Belgische frank. Ik heb in de ja
ren ‘80 praktisch geen subsidies gehad of werken verkocht. 
Jarenlang heb ik thuis niet eens telefoon gehad — dat duur
de tot 1984. Toen Jan Hoet mij in 1988 voor de Biënnale 
van Venetië had uitgenodigd, was ik - samen met Patrick 
Van Caeckenbergh en Thierry De Cordier - ingeschreven 
als tewerkgestelde werkloze bij de Vereniging. Kun je je 
dat voorstellen? Wij waren toch serieuze kunstenaars?! Zie 
je dat gebeuren in Nederland, Duitsland of Zwitserland?

K.B./D.P.: Nadien kwam alles in een nog grotere stroom
versnelling. Wat is er gebeurd?

G.B.: Van het een komt het ander. Ik weet dat dit niet echt 
analytisch klinkt, maar zo is het gegaan. Op mijn bijdrage 
aan de Biënnale van Parijs heb ik weinig respons gekregen. 
Maar later hoorde ik dat verschillende tentoonstellingsma
kers het Salon de Coiffure hadden gezien, waaronder 
Denys Zacharopoulos en Saskia Bos. In 1985 werd ik uit
genodigd door Saskia Bos om een installatie te maken in 
het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar ik de Oosterse 
Tapijthandel heb gerealiseerd. Via Luc Deleu kwam ik in 
contact met Marc Hostettler, van de Zwitserse galerie 
Média. Hij bracht mij op de Kunstmesse van Basel, waar ik 
Lustrerie Média heb gemaakt. In 1985 heb ik in Luik een 
Atoomschuilkelder gerealiseerd voor de tentoonstelling 
Investigations van Laurent Jacob, in een onafgewerkte par
king onder de Place Saint-Lambert; Kasper König heeft dat 
werk gezien en zocht mij aan als contactpersoon voor zijn 
bijdrage aan Initiatief 86 in Gent. Hij zei dat hij mij wilde 
selecteren voor de tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij. 
Dat was kras, want de organisatoren, onder andere Joost 
Declercq en Bart Cassiman, hadden niet eens de moeite ge
nomen om een dossier bij mij op te vragen. König kwam 
mij opzoeken in het gezelschap van Ulrich Loock, die mij 
geselecteerd heeft voor een groepstentoonstelling in de 
Kunsthalle Bern, in het najaar van 1986, samen met Raoul 
De Keyser, Jan Vercruysse en Lili Dujourie. Initiatief 86 
was een belangrijk scharniermoment in mijn carrière, dat 
geldt trouwens ook voor andere Belgische kunstenaars.

K.B./D.P.: In de catalogus van Initiatief 86 word jij echter 
bij de selectie van Jean-Hubert Martin ingedeeld, en niet 
bij die van Kasper König.

G.B.: Ja, dat klopt. König zei dat ik niet meer moest ten
toonstellen in België, en dat ik mij op het buitenland moest 
richten. Hij heeft mij voorgesteld om tentoon te stellen in 
de Kunstverein van Keulen, waar ik een Herrenkleidung 
heb gemaakt. Hij heeft mij ook een Duitse galerie aan de 
hand gedaan, Galerie Schmela in Düsseldorf. Maar ook 
Jean-Hubert Martin wilde mij in zijn selectie, en op een ge
geven moment heeft König me gemeld dat mijn werk in 
Martins selectie zat, zij het dat ik ook in zijn catalogus
gedeelte aan bod kwam.

K.B./D.P.: Wat was het eerste werk dat je verkocht?

G.B.: Dat was Lustrerie Média. Ik verkocht dat werk in 
1985 aan het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent. 
Enkele jaren later kwam Jan Hoet naar mij, en hij zei: “ik 
heb een hele tijd gewacht, maar nu gaan we serieuze dingen 
doen.” En hij heeft woord gehouden, want hij heeft mij ge
selecteerd voor de Biënnale van Venetië en de Documenta 
van Kassel. Jan Hoet is belangrijk geweest voor mij, en ook 
voor Thierry De Cordier, Jan Vercruysse en anderen. Ik 
voelde dat ik heel snel uit België weg moest, zeker met 
mijn vorm, door dat monumentale, en ook omdat het 
meestal tijdelijk werk is. Ik wilde mijn oeuvre uitbreiden, 
ik moest gewoon naar het buitenland om mijn oeuvre te 
kunnen realiseren. Dat is evenwel nooit een uitgestippelde 
strategie geweest, integendeel, ik had nooit gedacht dat ik 
op de Biënnale van Venetië of op de Documenta zou expo
seren, of dat ik zou terechtkomen in een internationaal ge
zelschap, met bijvoorbeeld Gerhard Richter of Lawrence 
Weiner. Ik was ook niet bezig met het verkopen van werk. 
Dat was ik ‘vergeten’, bij manier van spreken. Het finan
ciële is nadien gekomen.

K.B./D.P.: Op een bepaald moment kwam het financiële 
wel op de voorgrond. Die Compositions Trouvées en de 
kleine werken zoals de Sony’s waren toch ook een manier 
om met het galeriecircuit om te gaan.

G.B.: Dat is zo. Mijn eerste kleine werk was een stem
hokje. Het was mijn bijdrage aan die groepstentoonstelling 
met 26 kunstenaars in Ruimte Z in 1979. Ik noemde het 
toen Mijn politieke inspraakruimte, daarna werd het een 
werk op zichzelf. Maar afgezien van dat stemhokje had ik 
geen geld om werken te maken. Het materiaal voor de 
Psychiatrische Instelling ging ik bij een hospitaal uitlenen, 
het Casino ging ik bij een casino halen, dat was eenvoudig, 
maar voor kleine, op zichzelf staande werken had ik geen 
geld. Toen ik dan begon te verkopen, had ik eindelijk de 
middelen om kleinere werken te maken. Ik heb er enkele ja
ren van kunnen leven en verder werken.

K.B./D.P.: Het is ons opgevallen dat je vaak in dezelfde 
stad tegelijk in een museum én in een galerie tentoonstelt.

14 Hoe komt dat?

G.B.: In Wenen heb ik in de Wiener Sezession Der Mensch 
überwindet Distanzen gemaakt en in een galerie composi
ties getoond. Die galerie vroeg me dat al twee jaar. Ik heb 
dat ook in Antwerpen gedaan, bij Jos Jamar composities, en 
bij Annie Gentils een installatie. En in Parijs: bij Brachot 
composities en in de galerie Claire Burrus een installatie. 
Waarom ik dat doe? Omdat ik gevraagd word en verschil
lende aspecten van mijn werk kan tonen.

K.B./D.P.: Je gaat daar niet bewust naar op zoek? 
Bijvoorbeeld in 1987 neem je deel aan de tentoonstelling 
Inside/Outside in het MUHKA en terzelfder tijd exposeer je 
in Zeno X.

G.B.: Nee, zeker niet. Het is gewoon een afspraak met een 
plaatselijke galerist. Het is alleszins zo dat ik de installaties 
prioritair vind. De composities hebben ook hun belang, er 
zijn prachtexemplaren bij, en die worden getoond in een 
galerie, zodat het een beetje in evenwicht is.

K.B./D.P.: Je hebt nog enkele malen bij Zeno X tentoonge
steld, maar daarna kwam er een einde aan de samenwer
king. Hoe is dat gekomen?

G.B.: Ik ben een zestal jaar bij Zeno X geweest. Ik heb er 
een paar belangrijke werken gemaakt, het Chalet in 1987, 
de Sorry-tentoonstelling in 1988... Op een bepaald mo
ment begon ik internationaal door te breken. In 1987,1988 
en 1989 heb ik enorm veel geproduceerd. Mijn grote instal
laties deed ik zelf, samen met assistenten. De galerie kon 
toen niet mee. Van 1986 tot 1992 verkocht ik voornamelijk 
composities. In de jaren ‘90 begon ik meer installaties te 
verkopen, die ikzelf produceerde. Ik was een van de eerste 
kunstenaars van Zeno X die internationaal doorbrak, en 
ook een van de eerste kunstenaars die goed begon te verko
pen. In die zin heb ik Zeno X aantrekkelijk gemaakt voor 
andere kunstenaars, zoals Raoul De Keyser, Luc Tuymans 
en Patrick Van Caeckenbergh. Maar de gezichtspunten lie
pen uiteen. Ik had ook aanbiedingen van veel andere gale
ries, ik verkocht ook veel minder kleine werken. Ik ben 
geen typische galeriekunstenaar.

K.B./D.P.: Heb je veel grote installaties verkocht?

G.B.: Ja, toch wel. Ik heb ze nooit geteld, ik weet ook niet 
hoeveel installaties ik gemaakt heb. De grootste installatie 
die ik verkocht heb, is het Quizdecor. Maar er zit een mil
joen frank [25.000 euro] materiaal in. Als je dan met een 
galerie samenwerkt en de helft moet afgeven, wat blijft er 
dan nog over? Daar kun je niet van leven. Ik denk dat ik een 
vijftiental grote of middelgrote installaties heb verkocht. Er 
zijn ook verschillende standen verkocht zoals de 
Goldankauf-stand, de spiegelstand, de lusterstand. En dan 
nog enkele chalets, de autorijschool, het reisbureau... In de 
jaren negentig begon ik ook publieke opdrachten te krijgen, 
onder meer in het kader van Kunst am Bau-projecten. Het 
was voor mij erg belangrijk dat ik dergelijke grote opdrach
ten kreeg, om te kunnen overleven als kunstenaar. Jammer 
genoeg springen onderhandelingen soms ook af. In 
Duitsland heb ik drie jaar met Siemens overleg gevoerd 
over het werk De Romeinse Straat dat ik in de tuin bij een 
groot complex wilde realiseren. Ik heb daar drie jaar lang 
met een helm in onafgewerkte gebouwen gelopen. En dan 
loopt het met een sisser af: “Was werden die Mitarbeiter sa
gen?” Mijn werk blijft controversieel. Ik ben blij dat het in 
het Middelheim een plaats heeft gevonden.

K.B./D.P.: Heb je veel grote installaties verkocht aan privé- 
verzjamelaars?

G.B.: Ja, ik heb bijvoorbeeld een liftdeur geïnstalleerd bij 
de familie Van Hooi. Achter de deur bevindt zich uiteraard 
geen lift, want het is een gebouw zonder verdiepingen. Het 
is een trompe-l'oeil.

K.B./D.P.; Heb je soms uitnodigingen voor tentoonstellin
gen geweigerd? Je hebt aan veel tentoonstellingen meege
daan, ook aan heel wat ‘slechte’ tentoonstellingen... 
Bestaat er ook een categorie tentoonstellingen waar je niet 
aan meedoet?

G.B.: Ik doe soms mee aan tentoonstellingen in alternatie
ve ruimten, omdat ze mij vragen en omdat ik andere, alter
natieve kunstenaars waardeer. Maar ik heb zeker en vast 
uitnodigingen afgeslagen, omdat ik geen tijd had of omdat 
de tentoonstelling op een moment viel dat ik al elders bezig 
was.

K.B./D.P.: Zou je tentoonstellingen om principiële redenen 
weigeren?

G.B.: Principieel, dat woord gebruik ik niet, zoals ik al 
zei.

K.B./D.P.: Je weigert dus nooit tentoonstellingen om prin
cipiële redenen, omdat je dat woord niet kent. Of gebeurt 
dat toch?

G.B.: Ik zou niet weten om welke principiële redenen. Het 
enige wat mij interesseert, is dat ik een goede interventie 
kan doen. Principieel iets afslaan, nee. Ik ben ook niet zo 
bezig met cultuurpolitiek. Ik ben in de eerste plaats bezig 
om werk te realiseren. Zo goed mogelijk. Op het cultuur
beleid heb ik wel altijd veel kritiek gehad, vooral in België, 
maar ik ben nooit bezig geweest met strategieën zoals ‘is 
dat een goede of een slechte galerie’. Dat komt omdat het 
woord ‘principe’ niet in mijn woordenboek staat.

Wouter Davidts

Alors que toute la production de l’art de hier et 
d’aujourd’hui est non seulement marquée, mais procède de 
l’usage de l’atelier comme lieu essentiel (parfois même 
unique) de création, tout mon travail découle de son aboli
tion.
Daniel Buren, 1971. [1]

In 1971 eindigt Daniel Buren het essay Fonction de 
l’atelier met het statement dat zijn werk gebaseerd is op de 
liquidatie van de studio. Zijn artistieke werkzaamheden be
hoeven geen atelier. Hij betrekt een bureau. [2] Deze uit
spraak is de logische uitkomst van zijn ontwikkeling tij
dens de jaren zestig. Zes jaar eerder had Buren zijn visueel 
gereedschap gereduceerd tot een voorschrift: het systema
tische gebruik van een patroon van verticale strepen, alter
nerend wit of gekleurd, 8,7 centimeter breed. Zijn schilde
rijen had hij samen met zijn atelier voor een in situ praktijk 
ingeruild. Voortaan zou Buren telkens dat ene outil visuel 
(zijn strepenpatroon) gebruiken om op het kader van de 
tentoonstelling in te grijpen. Het contextuele onderzoek dat 
zijn generatiegenoten van de minimal art hadden aangevat, 
zet hij verder in een praktijk die de condities van perceptie 
en presentatie in de productie van een werk verdisconteert. 
Volgens Buren kan dit echter alleen wanneer men ‘ter plek
ke’ werkt, wanneer het werk geconcipieerd wordt op de 
plaats waar het wordt getoond: “ ‘In situ’ veut dire enfin 
dans mon esprit qu’il y a un lien volontairement accepté en
tre le lieu d’accueil et le ‘travail’ qui s’y fait, s’y présente, 
s’y expose.” [3] Hoe immers kan een werk de invloed en 
impact van het tentoonstellingskader in rekening brengen 
als het elders bedacht en gemaakt werd? Om deze “risques 
du dehors” te omzeilen laat Buren de plaats van presentatie 
consequent met de plaats van productie samenvallen. [4] 
Zijn studio is niet langer een vaste werkplaats, maar een ver
plaatsbare ruimtelijke conditie, een artistieke werksituatie. 
Hij installeert zijn atelier telkens binnen de institutionele 
context waar hij aan de slag gaat. Terwijl Broodthaers zijn 
studio in 1968 tot museum transformeert, met de opening 
van de eerste afdeling van zijn Musée d’Art Moderne (het 
Département des Aigles / Section XIXème siècle) in de Rue 
de la Pépinière 30 te Brussel, verandert Buren het museum 
in zijn studio. Op het eerste gezicht lijkt de mobiele studio 
van Buren even leeg en fictief als Broodthaers’ mobiele 
museum. Beiden laten studio en museum samenvallen en 
viseren zo de aparte rol en plaats die deze plekken sinds de 
19de eeuw bekleden binnen de geïnstitutionaliseerde kunst
wereld. Het zijn essentiële schakels in het commerciële 
kunstcircuit. Naast Broodthaers wordt Buren dan ook stee
vast beschouwd als een van de protagonisten van de institu
tionele kritiek, een artistieke praktijk die de sociopolitieke 
en economische mechanismen van het kunstsysteem bloot
legt. Hij wordt in dat verband getypeerd als een antiroman- 
tische en anti-idealistische kunstenaar, die zich op een tege
lijk kritische en nuchtere manier met het kunstapparaat 
identificeert. Steeds vertrekt hij van de onontkoombaarheid 
van het institutionele regime. Hij bevraagt weliswaar alle 
“kaders, enveloppes en grenzen die een kunstwerk omslui
ten en maken”, hij onderwerpt alle ‘instellingen’ - het mu
seum, de galerie en de woning van de verzamelaar - aan 
een kritisch onderzoek, maar hij zal ze nooit vernietigen of 
verlaten. Alleen de studio vormt hierop een uitzondering. 
De studio is de enige plek in het institutionele netwerk 
waarmee Buren pertinent komaf wil maken.

De tekst Fonction de 1’atelier start met een genadeloze en 
systematische doorlichting van de rol en de betekenis van 
de ‘plaats’ van de studio, analoog aan Buren’s analyse van 
de ‘kritische limieten’ (1970) en de overige traditionele 
plaatsen van het kunstapparaat: het museum (1970), de ten
toonstelling (1973) en de galerie (1977). [5] Het atelier is 
voor Buren het uitgelezen oord voor de productie van 
plaatsloze kunst: “L’atelier est [...] une boutique [où] l’on 
trouve le prêt-à-porter à exposer.” Waar het museum sinds 
de 19de eeuw, als instituut én als gebouw, de plaats bij uit
stek vormt voor de publieke presentatie van kunst, geldt het 
kunstenaarsatelier als unieke plaats van private productie. 
Dat maakt het atelier tot “premier cadre, première limite 
dont tous les autres vont dépendre”. Het is de onverwissel
bare plaats waar het kunstwerk zijn oorsprong vindt. Het is 
ook een private en bestendige context waar het kunstwerk 
thuis is, afgeschermd en geïsoleerd van de wereld. In het 
atelier is het kunstwerk het meest bij zichzelf en dus het 
meest ‘op zijn plaats’: “[...] c’est [...] à ce moment-là, et à 
ce moment-là seul, qu’elle est le plus proche de sa propre 
réalité.”

Maar om te bestaan en dus een ‘publiek’ leven te lei
den, moet het kunstwerk ‘ergens’ tentoongesteld worden. 
Het moet dus vertrekken, en die operatie wordt het kunst
werk volgens Buren fataal: “D’où une contradiction mor
telle pour l’oeuvre d’art, et dont elle ne se remettra jamais, 
puisque sa fin implique un déplacement dévitalisant quant 
à sa réalité propre, quant à sa origine.” Elk kunstwerk is ge
doemd om te verblijven op een plaats waar het niet thuis is. 
Vreemd genoeg interpreteert Buren deze lotsbestemming 
niet alleen als iets onvermijdelijks, maar ook als een tra
gisch proces dat hij op rekening van de studio schrijft. 
Waarom de studio? Dat vernemen we pas nadat Buren de 
diverse strategieën heeft besproken om met de discrepantie



“Mijn studio is waar ik me bevind”
Daniel Buren en de afschaffing van de studio

Het bureau van Daniel Buren, Parijs, 1987

ditie van openbaarheid, die Buren elders zo lucide geanaly
seerd heeft, voor hem ook iets onverdraaglijks schijnt te be
vatten.

Tegenover het oprechte verbond tussen werk en atelier 
plaatst Buren een andere soort ‘waarachtigheid’ : die van de 
kunstenaar die in situ werkt. Hij vervangt de moderne cul
tus van de monastieke kunstenaar door de postmoderne 
verafgoding van de nomadische en vernetwerkte interven
tionist. Zijn authenticiteit bestaat erin dat hij het werk niet 
alleen zelf, maar ook ‘ter plekke’ bedacht en gemaakt 
heeft. [12] Buren stelt dus wel, met zijn minimalistische 
tijdgenoten, dat de context een werk beïnvloedt en beteke
nis verleent, maar als puntje bij paaltje komt, is elk werk 
het resultaat van een autoritaire en geïndividualiseerde tus
senkomst.

Buren mag zijn atelier fysiek hebben verlaten, in zijn 
hoofd liet hij het nooit achter. Voor hem staat de studio nog 
steeds voor een persoonlijk creatieproces, een hoogst indi
viduele artistieke betekenisgeving. Het atelier vormt dan 
ook de meest essentiële en kwetsbare plek van Buren’s 
praktijk: zijn vertrekpunt en verloochende referentie. 
Waarom verkondigt hij steeds weer in interviews dat zijn 
praktijk hem ervan weerhouden heeft om er een echte 
werkplek op na te houden? Onmiddellijk daarna bekent 
Buren dat zijn atelier helemaal niet onbestaand, leeg of fic
tief is, maar ‘verinnerlijkt’. Hij ‘belichaamt’ en ‘bewoont’ 
het in hoogsteigen persoon. Waar hij ook komt, strijkt zijn 
atelier neer: “Mon atelier, en fait, est le lieu où je me trou
ve.” [13] Deze verpersoonlijking van het atelier ligt ook 
aan de basis van de bekende kritiek dat zijn werk vaak niet 
meer omvat dan een repetitieve en idiosyncratische inter
ventie. Elk werk begint met zijn artistieke aanwezigheid, 
met zijn persoonlijke ingreep. Telkens opnieuw vertellen 
de strepen: Buren was hier.

tussen de plaatsen van productie en consumptie om te gaan. 
Stuk voor stuk onderwerpt hij ze aan een scrupuleuze ana
lyse, om ze vervolgens als bedrog af te doen en te verwer
pen. Pas dan blijkt dat Buren’s “argwaan” ten opzichte van 
het atelier, met zijn “idealiserende en scleroserende func
ties”, teruggaat op een ‘persoonlijke’ ervaring als jonge 
kunstenaar.

Midden jaren vijftig legt de zeventienjarige Daniel Buren 
zich toe op de studie van de schilderkunst in de Franse 
Provence en aan de Côte d’Azur, van Cézanne tot Picasso. 
Hij is vooral geïnteresseerd in de impact van de geogra
fische locatie en context op het werk. Buren bezoekt talrij
ke ateliers van kunstenaars, zowel jonge als oude, vermaar
de als onbekende kunstenaars. Los van de diversiteit, kwa
liteit en rijkdom van de schilderijen, en van de reputatie van 
deze kunstenaars, wordt Buren vooral getroffen door de 
“waarachtigheid” van het werk: “ 'Réalité/vérité' par rap
port non seulement à l’auteur et à son travail, mais aussi par 
rapport à l’environnement, au paysage.” Hij stelt echter 
met spijt vast dat die waarachtigheid of authenticiteit - dat 
laatste woord gebruikt Buren niet zelf - op de “cimaises pa
risiennes” helemaal verloren gaat. Buren noteert niet zomaar 
een ‘verschil’ tussen atelier en tentoonstelling(sruimte); in 
het verlaten van het atelier leest hij de fundamentele 
‘teloorgang’ van een vitale energie die het wezen van een 
kunstwerk uitmaakt: “[une] perte de l’objet.” Onttrokken 
aan hun context, aan hun ‘omgeving’, geven de werken hun 
betekenis én hun leven prijs. Er heerst dus een intieme band 
tussen de waarachtigheid van een werk en de plek van zijn 
creatieve oorsprong: “Je compris un peu plus tard que ce 
qui se perdait, ce qui disparaissait le plus sûrement, c’était 
la réalité de l’oeuvre, sa ‘vérité’, c’est-à-dire son rapport 
avec son lieu de création, l’atelier.” Wanneer kunstwerken 
naar een museum verhuizen, worden ze losgeknipt van al 
de andere werken, parafernalia en sporen die deel uitmaken 
van de werkplek en die het productieproces inzichtelijk 
maken. Het gaat Buren echter niet om het werkproces an 
sich, maar om de omgeving van de werkplaats. Buren wil 
geen afstand doen van de ‘oorspronkelijke aanwezigheid’ 
van een werk te midden van zijn productiecontext. Meer 
nog, hij wil deze authentieke presentie terugwinnen; dat 
blijkt wanneer hij, naast zijn persoonlijke ervaring, nog een 
ander, historisch referentiepunt aanhaalt: het atelier van 
Constantin Brancusi.

Brancusi is volgens Buren de enige kunstenaar die op een 
intelligente en kritische manier binnen het museale systeem 
heeft gewerkt. Wanneer Brancusi aan het eind van zijn leven 
een groot deel van zijn oeuvre aan de Franse staat schenkt, 
stelt hij de uitdrukkelijke voorwaarde dat het bewaard wordt 
in zijn atelier. Volgens Buren vermeed Brancusi zo niet en
kel de totale verspreiding van zijn werken en de bijhorende 
speculatie, maar garandeerde hij dat elke bezoeker zou ge
nieten van hetzelfde gezichtspunt op zijn werk als hijzelf 
tijdens het productieproces: “Ce faisant, il est le seul artiste 
qui, bien que travaillant en atelier et conscient de ce que 
son travail y était la plus proche de sa ‘vérité’, prit le risque 
- afin de préserver ce rapport entre l’oeuvre et son lieu de 
création - de ‘confirmer’ ad vitam sa production dans le 
lieu même qui l’a vu naître.” Maar is Brancusi’s operatie 
wel zo risicovol als Buren laat uitschijnen? De behoefte om 
het werk te conserveren op de plek van productie is vooral 
ingegeven door de vrees - van Brancusi, maar in dit geval 
ook van Buren - dat de toeschouwer het werk anders zou 

bekijken dan de kunstenaar voor ogen stond. Buren is niet 
zozeer bezorgd om de beschouwer, die vanzelfsprekend 
ideale perceptiecondities moet kunnen genieten, hij wil de 
blik van de maker op zijn eigen werk vrijwaren. Zijn offen
sief tegen de studio komt voort uit zijn onvermogen om te 
accepteren dat elk werk ontworteld is van zodra het wordt 
tentoongesteld. Hoewel hij steeds het instituut ‘museum’ 
viseert, is zijn kritiek in werkelijkheid gericht op de ten
toonstelling. Het Latijnse werkwoord ex-ponere, waarvan 
het woord tentoonstellen of exposeren is afgeleid, betekent 
zowel presenteren, blootstellen als buiten plaatsen. [6] Een 
tentoonstelling geeft het kunstwerk een plaats in de wereld, 
maar ontzegt het tegelijk ook elk vitaal verband met die 
wereld. Aangezien Brancusi zijn atelier publiek maakt en 
dus tentoonstelt, geldt dit ook voor zijn werkplaats. Terwijl 
Buren meent dat Brancusi de “côté quotidien” van de werk
plaats bewaart, is de dagelijkse omgeving van het atelier 
(gerepresenteerd door de werkbank, beitels, hamers en pla
tenspeler) gestold tot een anekdotisch decor, een stemmige 
herinnering aan een vervlogen werkproces. [7]

Buren beleeft het failliet van de studio helemaal anders dan 
Robert Smithson, eveneens een schilder die tot een prota
gonist van het poststudiotijdperk evolueerde. [8] Smithson 
vertrekt niet van een ondraaglijk verlies, maar van een 
veeltakkig en per definitie verlieslatend artistiek productie
proces. In de paragraaf The Dislocation of Craft-And the 
Fall of the Studio van de tekst A Sedimentation of the Mind: 
Earth Projects uit 1968 schakelt Smithson de ondergang 
van het atelier gelijk met de vernietiging van het klassieke 
artistieke vakmanschap en genie: “Deliverance from the 
confines of the studio frees the artist to a degree from the 
snares of craft and the bondage of creativity.” [9] Om “het 
werkelijke land als medium te gebruiken” wendt hij andere 
en nieuwe technieken aan en verlaat hij het atelier als unie
ke en artisanale productieruimte. [10] Smithson hanteert 
diverse strategieën en verspreidt zijn artistieke productie 
over verschillende ‘plekken’ en ‘producenten’ die niet lan
ger geïdentificeerd kunnen worden met een centrale, auto
ritaire bron. Hij gaat zowel in het museum als in de woes
tijn aan de slag, hanteert zowel een bulldozer, een typema
chine, een fototoestel als een camera, en produceert uitein
delijk zowel sculpturen, foto’s, teksten als films. Smithson 
radicaliseert en instrumentaliseert de opschorting van be
stemming die de kunst met de moderniteit heeft opgelopen, 
en waar het atelier in ‘tussenkomt’. [11] Hij zegt de reële 
studio niet op, maar ziet hem als een van de mogelijke 
plaatsen in het web van artistieke betekenisproductie. 
Buren daarentegen zoekt een ‘oplossing’: hij verbant het 
atelier uit en vervangt het door een plekgebonden praktijk. 
Hij aanvaardt noch instrumentaliseert het verlies dat in elke 
tentoonstelling plaatsvindt, maar tracht het te lenigen en te 
herstellen. Hoewel hij de beslissing van Brancusi omkeert, 
door de studio op te lossen in de specificiteit van de plek, 
getuigt zijn strategie van eenzelfde onbehagen over de ver
vreemdende werking van de tentoonstelling. Buren viseert 
de studio omdat hij wil uitsluiten dat het kunstwerk een an
der leven leidt dan het leven dat hij ervoor bedacht heeft. 
Hij wil een proces kortsluiten dat niet kort te sluiten valt. 
Dat het kunstwerk een ander leven leidt, kan men immers 
niet beletten door de tentoonstellingsplaats voor korte of 
lange tijd tot atelier te promoveren. Eens het werk voltooid 
is, wordt het overgeleverd aan het evenement van de ten
toonstelling, en aan de conditie van openbaarheid die zich 
daarin manifesteert. Het is merkwaardig dat juist deze con-

Noten

[1] Daniel Buren, Fonction de l’Atelier (1971), in: Da
niel Buren en Jean-Marc Poinsot (reds.), Daniel Buren. 
Les Écrits (1965-1990). Tome 1: 1965-1976, Bordeaux, 
CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, 1991, 
pp. 195-204. Alle verdere citaten komen uit deze tekst, 
tenzij anders aangegeven. De vroege geschriften van 
Daniel Buren zijn in 1991 door Jean-Marc Poinsot verza
meld in een driedelige uitgave: Tome I: 1965-1976', 
Tome II: 1977-1983', Tome III: 1984-1990. Verderop in 
de tekst gebruik ik de afkortingen LE I, II of III.
[2] In een interview met Catherine Lawless (Sauve qui 
peut, Atelier! Entretien avec Catherine Lawless (1989), in: 
LE HI, p. 409) beschrijft Buren zijn oorspronkelijk atelier 
als “[...] une cave non chauffée éclairée par une verrière 
[..]”•
[3] Daniel Buren, Du volume de la couleur (1985), 
LE III, p. 100.
[4] Daniel Buren, op. cit. (noot 2), p. 412.
[5] De teksten Fonction du Musée (1970), Limites Cri
tiques (1970), Fonction de l’Atelier (1971), Fonction de 
l’Exposition (1973) en Qu’attendez-vous (1977) zijn terug 
te vinden in zijn verzamelde geschriften, respectievelijk in 
LE I pp. 169-174; LE I pp. 175-190; LE I pp. 195-204; 
LE I pp. 329-334; LE ff pp. 11-14.
[6] Daniel Payot, Événement, parodie, présence: le mu
sée et l’exposition, in: Jean-Louis Déotte & Pierre-Damien 
Huyghe (reds.), Le jeu de l’exposition, Paris/Montréal, 
L’Harmattan, 1998, pp. 65-85; Jean-Louis Déotte, Le mu
sée, l’origine de l’esthétique, Paris, L’Harmattan, 1993, 
p. 54.
[7] Nog fictiever wordt deze enscenering wanneer men 
bedenkt dat de studio zich niet langer op haar oorspronke
lijke plaats - de Impasse Ronsin n° 8 & n° 11 - bevindt. De 
studio en zijn inboedel zijn vandaag gehuisvest aan het 
plein voor het Centre Pompidou, in een paviljoen ontwor
pen door Renzo Piano. Voor de bewogen voorgeschiedenis 
van deze verhuis, zie: Marielle Tabart (red.), L’atelier 
Brancusi, Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 
1997.
[8] Caroline A. Jones, Machine in the Studio. Con
structing the Postwar American Artist, Chicago/London, 
The University of Chicago Press, 1996, pp. 238-243.
[9] Robert Smithson, A Sedimentation of the Mind: Earth 
Projects (1968), in: Jack D. Flam (red.), Robert Smithson: 
The Collected Writings, Berkeley, University of California 
Press, 1996, p. 107.
[10] Robert Smithson, Towards the development of an air 
terminal site (1967), in: ibid., p. 56.
[11] Voor een historische duiding van ‘de tussenkomst van 
het atelier' verwijs ik naar het gelijknamige artikel van Frank 
Reijnders in: De Witte Raaf nr. 94, november-december 
2002, pp. 17-20. Zie tevens Oskar Batschmann, The Artist in 
the Modem World. A Conflict Between Market and Self
Expression, Köln, DuMont Buchverlag, 1997, pp. 93-108.
[12] Buren gaat vaak zelfs zo ver dat hij, voor de werken 
die naderhand opnieuw geïnstalleerd worden, in het bijge
leverde contract steeds de clausule voorziet dat ze hem 
eerst moeten contacteren.
[13] Daniel Buren, Entretien avec Phyllis Rosenzweig
(1988), in: LE Iff, p. 358. 15
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De coördinaten van het andere

James Ensor James Ensor

Figuren, paard met badkoets, stellage,

Marc Kregting

I will not praise that purpose not to sell.

1.

Op een metalen blad van ongeveer vijftig bij dertig centi
meter een schriftje, half schuilgaand onder twee gekafte 
boeken. Rondom, op de vloerbedekking tot aan de ficus 
benjamin, meer schriftjes en boeken. Er is thee. Mijn knie
ën tegen het blad, dat aan de zijkant een lade heeft. Ik ril 
nog na van een spreekbeurt, handelend over Ischa Meijers 
Brief aan mijn moeder. Men moest erg lachen, dus had ik 
één citaat maar niet gegeven: “Want altijd en overal loert 
het gevaar dat ik op een gegeven moment ontmaskerd 
word.” Nu het velletje tegenover me op ooghoogte, aan de 
met bruine rauhfaser behangen muur, met formules over si
nus, cosinus en tangens en integraalberekening die langs 
mediamieke weg in mijn hoofd moeten raken; de vloerbe
dekking heeft ongetwijfeld haar eigen wetten van statisch- 
zijn. Radio afgestemd op Hilversum 3, ‘de betere popzen
der’ . Straks zal ik die liedjes wel à l’improviste naspelen op 
de studiepiano, twee verdiepingen lager, me overal en ner
gens wetend, dus evengoed weer hier. Op zoek naar ver
banden maak ik een notitie, die moet worden vergeleken 
met een passage uit een boek dat niet te vinden is. Ik kijk 
opzij, naar beneden, en op de vloerbedekking ontwaar ik 
het boek en ik wil het pakken. Onwillekeurig gaan mijn 
knieën omhoog en het blad schiet uit de twee diagonale 
staafjes, waarvan de uiteinden in metalen kolommen aan de 
muur gehaakt zijn. Alles valt over me heen. En op zijn 
beurt, en veel harder lijkt het, schiet de lade los en daaruit 
verspreiden zich stickers, hartsbriefjes (“als je echt van ie
mand houdt, kun je zijn stront eten”), punaises.

Een terugtrekkende beweging van ongeveer anderhal
ve meter en ik ga onverstoorbaar voort. Maar op bed schrij
vend kan ik mijn handschrift niet lezen. Dan pak ik een 
boek en sla het open. Wat is echter een geschikte houding? 
Na een minuut slaapt mijn arm. Ik daal met het boek de trap 
af naar de badkamer, waar ik ruik aan de asbak. Die is daar 
geplaatst toen de ene buurman, die met zijn handen werkt, 
na een sneeuwnacht het dak van zijn auto bezaaid met peu
ken aantrof. Mijn vader beloofde beterschap en gooit zijn 
peuken nu in de wc.

Op het toilet lees ik - de andere buurman, die in de 
verkoop zit, heeft zijn boeken op één kamer, wat aftrekbaar 
schijnt te zijn bij de belastingen.

2.

Als een dommelende krokodil heb ik op als ‘jaren zeventig’ 
gekwalificeerde zitkussens - één tegen de rug, één onder de 
billen - mijn corpus doorgenomen. Onder het enige raam,

1-1885

schuin, aan de ronde grenen eettafel die mijn zus heeft af
gedankt, maakte ik aantekeningen: nooit naar achter over
hellen, dan begeeft de leuning van de stoel het. Er is melk. 
Een dag op bed om de lijn alvast uit te tekenen. Dan loop ik 
naar het schrijftafeltje, overgenomen van een lagere school, 
en leg er een nieuwe blocnote op. Veel meer past niet en 
mijn knieën komen over de rand; de rubberen strip is weg
gepulkt.

Ik knip de bureaulamp aan en pak een balpen en 
schrijf mijn thesis. De muur waartegen het tafeltje staat, 
scheidt me van een liftje. Daarachter zijn vrieskisten. 
Wanneer familie en vrienden op de begane grond het zwa
re fluwelen gordijn wegschuiven, brengt de lift het lijk in 
kwestie ernaartoe. Na een halfuur weer het geluid van de 
lift, nu opwaarts. Rechts van me weet ik de Fender Rhodes 
Stage Piano 73.

Na een maand ben ik klaar. Het is me niet duidelijk of 
de aarde doorgedraaid heeft. Wel heb ik kennelijk gegeten 
en gedronken, want ik loop nog rond. Gelopen heb ik so
wieso, op momenten dat de rug- en nekpijn me overvielen. 
Op die momenten zal ik ook hebben geslapen; het bed ziet 
er onopgemaakt uit en er liggen lege zakken bolognese- 
chips.

De tijd tot de uitreiking mag ik benutten voor een stage 
bij een krant, die rooms zou zijn geweest. De immense re- 
dactiezaal hangt vol rook, radio’s en televisies staan aan en 
om de haverklap klinkt er een bel: “Het systeem gaat plat!” 
Mijn debuutopdracht is een overzicht van de voorstellingen 
van het weekend. Als ik een paar alinea’s af heb, staat de 
chef naast me. “Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen?” 
Hij trekt het kladblok onder me vandaan en wijst op een 
computer. En opschieten alsjeblieft, want we moeten zo naar 
het bijkantoor. Dat blijkt De Blonde Pater te heten.

Als slotopdracht mag ik een stuk schrijven over 
Solzjenitzyn, van wie ik banden gezien heb in een wand- 
brede boekenkast bij mijn tante. Mij worden stapels artike
len in de handen geduwd. Ik zeur net zo lang tot ik weg 
mag. “Haha, Mare gaat op retraite.” Met een vriendin kan 
ik twee dagen in een huis in de bossen zitten. De treinreis 
valt tegen met al die bagage. We wandelen en wandelen en 
twee dagen later gaat de bagage onuitgepakt terug en lees 
ik thuis diagonaal de artikelen en typ op mijn oude Adler in 
een uurtje het stuk. Daarna pak ik Friedrich Nietzsches De 
vrolijke wetenschap erbij: “Uit trots houdt hij vast aan een 
zaak, die hij is gaan doorzien -maar hij noemt het 
‘trouw’.”

Binnenkort ga ik een computer kopen.

3.

Die sensatie na een voorstelling naar de redactie te rennen, 
waar een paar plafondlichten aan zijn, wachtwoord ingeven 
en dan, binnen het halfuur, de bespreking maken. Telkens 
vraag ik me af of de deadline redelijkerwijs kan worden ge
haald, telkens verbaas ik me die vraag te hebben gesteld.

Figuren, 1880

Maar eigenlijk ben ik vooral verwonderd een notitieblokje 
bij me te dragen voor een concertzaal, galerie, jazzcafé of 
museum waarnaar ik ben gekomen om weg te gaan.

Op een bovenverdieping, in de kleinste zolderkamer, 
werk ik nu vier jaar aan een poëziebundel, starend naar het 
scherm, de kin tegen de palm van mijn rechterhand. Ik ben 
er volgens mij bijna, op een openingsgedicht na. Het lukt 
niet en ik vermoed dat dit aan die kamer te wijten is. En 
mogelijk is het niet koud genoeg, wat toch wel de minimum
voorwaarde voor het denken is. Er is bitter lemon en tonic. 
Ondertussen heb ik een vulpen gekocht en redigeer een 
tijdschriftje en ik stuur dus veel brieven. Mijn Atari blijkt 
niet ‘compatibel’ met MS-Word en WordPerfect. Laatst
genoemd programma kan ik min of meer gebruiken, nadat 
ik een ‘module’ heb laten inhouwen, met behulp waarvan 
de bestanden klaargemaakt kunnen worden voor een 
DTP-programma op een kantoor-in-huis met plannings- 
borden waar een bevriende drummer werkt. Wel moet na 
mijn bezoeken steevast een technicus het netwerk daar op 
gang brengen.

Beneden is er één kamer waar, vlak naast de Fender 
Rhodes, een kachel staat. Daar lees ik, op de bank en op de 
wc die uitpandig is. Ook voor literatuurlessen die, na ander
half uur treinen, moeten gegeven in een cultureel centrum 
met schuine plafonds en dito, vooral gladde vloeren. Over 
Matthijs Vermeulen bijvoorbeeld (“De essens van mijn 
soevereine ik is een tomeloze hoogmoed. Niet echter de 
hoogmoed om wat ik ben, doch de hoogmoed om te willen 
worden en zijn.”). De aantekeningen voer ik in in de com
puter. Het wordt steeds lastiger boeken te plaatsen; de nala
tenschap van mijn tante is onafzienbaar. Feitelijk staan ze 
overal, en men zegt mij dat dit niet goed is. Het huis voelt 
als een te wijde broek zonder riem en ik besluit de ruimte te 
benutten. Mijn tafeltje zet ik in de grootste kamer omdat 
‘het ongezond is tussen de boeken te slapen’. Zelf zie ik 
- drie truien over elkaar, wollen handschoenen waarvan de 
toppen zijn afgeknipt - dat ze geel worden en kromtrekken. 
Op een dag kom ik de studeerkamer binnen en de zon staat 
vol op de ramen. Licht glanst, gefilterd door ijsbloemen.

Ik koop een Yamaha dx 7, die in de kelder van een 
oud klooster in de stad aan de andere kant van de rivier kan 
blij ven staan.

Die zomer, aan het einde van een middag, komt mijn 
vriendin de huiskamer binnen en spreekt een woedende zin. 
Een vriend die op bezoek is, zegt dat de zin een gedicht zou 
kunnen openen. Die avond tik ik de zin in en heb in een 
mum het ontbrekende gedicht. Apetrots schrijf ik het over 
nadat de vulpen is gereinigd. Ik heb nu ook een soort bu
reau, een rechthoekige grenen eettafel met losschroefbare 
poten die mijn moeder niet kan plaatsen. De studiepiano is 
in aantocht.

"De redactie belt een opdracht door. Vlak voor het ge
sprek wordt beëindigd, meldt ze dat er volgens de politie- 
radio brand is in de straat. Ik ga de trappen af waar het raar 
ruikt, trek de deur open en zie blauwe lichten. Het woon- 17
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blok is afgezet met roodwit lint. Dan hoor ik ook wat: 
“Verrek, er komt nog iemand uit.”

4.

Ik woon in het uitgerookte pand dat in opdracht van de cor
poratie “om niet weer krakers en junkies te krijgen” met 
voorrang is gerenoveerd. Nu de rest van de buurt nog. Een 
bejaarde man schuin tegenover stierf vlak tevoren; hij bleef 
zich verzetten tegen de installatie van zulke viezigheid als 
een douche. Hoe meer er wordt geboord en gesloopt, hoe 
rustiger ik me weet. Wel zijn de radio’s, die onverstaanbaar 
authentiek schreeuwende bouwvakkers op zo’n volume 
hebben gezet dat ze de muziek boven hun eigen gedruis uit 
horen, aan de opdringerige kant omdat er diskjockeys bij 
praten. Ik heb een nieuwe bundel voltooid, die naar mijn 
idee echter iets mist.

Vervuld met het humanistische ideaal van de oase der 
gedachte-uitwisseling had ik de eerste maanden dagelijks 
naar de universiteit gependeld. Er is water. Ik kreeg een ka
mer met drie andere promovendi, van wie er een niet tegen 
nicotinelucht kon. Daarnaast was een computerkamer, 
waar sowieso niet gerookt mocht. Toch zat ik er vaak, 
kennisgemaakt hebbende met een nieuw communicatie
medium: e-mail. Ook wandelde ik naar de bibliotheek en 
naar het hoofdgebouw waar de mensen uit de vakgroep za
ten. Op een dag klopte ik aan bij mijn promotor en die riep: 
“Stil, stil, ik ben eindelijk concentré.” Weer wat later vroeg 
ik aan collega’s daar of zij, verscholen tussen bergen 
beleidsstencils en vergaderverslagen, tot lees- of schrijf
werk konden komen.

Ik besluit thuis te gaan werken. Overal is verwarming. 
Steevast ontdek ik urgent een boek nodig te hebben dat op 
de universiteit ligt. En eigenlijk slaag ik er niet in te achter
halen wat mijn hypothese is en begrijp ik van de secundaire 
literatuur bar weinig. Ik breng veel uren door in mijn stu
deerkamer op zolder, waar stof plakt op de Fender Rhodes 
en met eindeloze verlenging geleende boeken zich ophopen 
— vestingwallen van een stad. Aan de draad van de bureau
lamp klem ik een pluizige Alf; zijn kleinere plastic versie 
staat naast de monitor, ’s Avonds kijk ik televisie en als ik 
uitgeput ben, zet ik me achter een laptop op de eettafel aan 
een notitie “om een creatieve oplossing te zoeken voor de 
wetenschappelijke impasse”. Die verzameling geschreven 
droedels blijkt het zusterdeel van de bundel te zijn.

Steeds vaker vond ik mezelf overdag terug vlak naast 
de studiepiano, aan de eettafel, waar potloodaantekeningen 
de marges van dichtbundels vulden. Ik had ijdel beloofd 
om voor een tijdschrift maandelijks poëzierecensies te ma
ken. Op mijn studeerkamer kwam ik louter nog om die te 
schrijven. “Denken is glas in het raam ervaren”, las ik bij 
Tonnus Oosterhoff die als eerste op mijn programma staat. 
De Yamaha wordt gejat.

Op het bureau ligt een piepklein omslag van 
Lehcaresor Papier Poudre, een afgekloven Steifkonijn dat 
ik uit mijn ouderlijk huis heb meegenomen, en een leeg 
busje Yardley Lavender Talc Powder.

Ik stop met roken.

5.

Het mooist is als me wordt gevraagd de bovenverdieping te 
doen. Ik kom in ‘de kamers van de kinderen’ die decennia
lang niet lijken te zijn aangeraakt en kijk om me heen, 
werktuiglijk de stofzuiger bewegend. Er is koffie. Eén me
vrouw vraagt me om even in de huiskamer een sigaretje te 
roken, “da’s zo gezellig, deed mijn man ook altijd”. Ik ga 
telkens om aan te komen, het gevoel bekruipt me nu pas 
werkelijk aan de slag te zijn, in een transparante efficiëntie 
die die naam niet verdient. Onder een koffie, of soms tij
dens haastig bereide maaltijden, tuimelen de verhalen, van
af een fauteuil of gewoon vanaf bed, over me heen. In het 
begin heb ik de neiging iets aardigs terug te zeggen. Dat 
leer ik snel af: “Wat ben jij een vuile slijmbal." Badkamers 
zijn ook fijn, omdat ze zelden worden gebruikt (behalve 
door de vrouw die vergat dat het toilet voor de grote bood
schap niet onder de wastafel was). Ronduit lyrisch ben ik 
over het lappen van ramen. Nooit staat volledig vast waar 
ik moet zijn, op het ene adres belt de Thuiszorgmanager de 
coördinaten van het andere door.

Wanneer ik aan het begin van de middag thuiskom, 
ben ik daar, aan de studiepiano. De dag begint overnieuw. 
Ik ben helemaal terug op zolder en sta enigszins verbluft 
van mijn schrijftempo. De asbak op het bureau raakt voller, 
de Fender Rhodes is voor het gemak in de repetitieruimte, 
vlakbij, in een lokaal van een oude school op een heuvel. Ik 
heb een contract voor een soort roman en een essaybundel 
en mij is een startersstipendium toegekend. Er gaan te veri
fiëren geruchten dat er in het kader van uitwisselings
programma’s ‘schrijversplekken’ beschikbaar worden ge
steld in Montréal en Berlijn. En eindelijk heb ik een werk
blad dat erop lijkt. Het meet algauw twee bij een meter, een 
vriendin had het op haar beurt uit de boedel van een zieken
huis gevist. Wel heb ik dat gevaarte op een andere, kleinere 
kamer gezet. Ook kan ik nu internetten en dus e-mailen.

Om me heen worden de laatste gyprocplafonds geplaatst.
Iemand drentelt door mijn huis. Dan luidt de vraag in 

hoeverre dichten te maken heeft met fetisjen. Ik begrijp het 
niet. Hij wijst op een bont gekleurd mutsje dat om de stem- 
knoppen van mijn akoestische gitaar zit. Ik meen dat dat is 
om plekken op de muur te voorkomen. Hij zegt dat hij heeft 
gezien dat het startscherm van mijn computer een afbeel
ding geeft van een strijkijzer met spijkers. Da’s van 
Man Ray, zeg ik. We lachen, ’s Avonds stuit ik op een frag
ment uit een brief die Kafka aan Felice Bauer stuurde en dat 
ik, door het over te tikken, klaarblijkelijk voor mezelf van 
te bereflecteren waarde heb geacht: “Als men onder de 
mensen komt, dan is de eerste, gunstige uitwerking ervan, 
dat men een groot gedeelte van zijn verantwoordelijkheids
gevoel verliest, waarmee men in de toch altijd geprikkelde 
relatie met zichzelf tot in de vingertoppen moet zijn uitge- 

18 rust. Men begint te hopen, dat de lasten die iemand worden

James Ensor

Silhouetten, 1880

opgelegd voor iedereen misschien in het geheim dezelfde 
zijn en ze daarom ook door alle ruggen moeten worden 
meegedragen. Verkeerde maar mooie ideeën! Overal ziet 
men deelneming, van alle kanten komt men aansnellen om 
iemand te helpen en zelfs de onwillige en besluiteloze 
wordt onder grote, speciaal voor dit geval aangewende op
winding van de hele wereld begunstigd door het geluk. Als 
mensen mij eenmaal sympathiek zijn, kent mijn sympathie 
geen grenzen.”

6.

Wat zijn de plafonds hier hoog. Er is een bureau bijgeko
men, een Gispen met een metalen blad dat tintelt aan mijn 
onderarmen. De Lehcaresor Papier Poudre en de Yardley 
Lavender Talc Powder zijn geïnstalleerd. Voor het raam 
hangt een zilvergrijze luxaflex. Nu ben ik deeltijds ‘fonds
redacteur’, moet één dag per week naar de hoofdstad, en 
krijg manuscripten verder over de post thuisgestuurd. En 
over de e-mail, waarlangs ik, met “het fanatisme van de 
twijfelaar die gekozen heeft” (Pessoa), antwoorden geef, 
vragen stel en bestanden verstuur. Snel wen ik eraan bij
tijds op te staan, wat bijna vanzelf gaat omdat mijn lichaam 
’s morgens vroeg signalen geeft dat het vreest achter te lo
pen. Inderdaad blijven de mails komen, spoedig ook 
’s avonds. Omdat mijn werkmailadres naar huis is doorge
schakeld en van mijn bureau gebruik wordt gemaakt door 
een freelancer voor boekjes in samenwerking met een krant, 
krijgt mijn computer relatief gigantische pdf-bestanden. 
Alles loopt vast en ik ben onbereikbaar. Dat is prettig.

In dit appartement heeft alleen de immense woonka
mer kachels, twee stuks. Zodra het kouder wordt, verplaats 
ik mijn computer. Het pruttelen van de modem klinkt hol
ler. Ik kijk recht op de steenweg, waar trams klingelen en 
ziekenhuiswagens, de sirenes permanent aan, maar door lij
ken te blijven moeten rijden. Ook dit ervaar ik als prettig en 
tussen de middag ga ik een uur in bad liggen. Wel moet ik 
me verlaten op een agenda en over de toetsen van de studie
piano leg ik een kasjmier sjaaltje; gelukkig staat de Fender 
Rhodes nog in de oude repetitieruimte in het geboorteland.

De hoofdstad biedt me even een achterkamer met uit
zicht op quasi-tuinen en een kantoor. Gauw zit ik midden in 
het grachtenpand, met drie anderen die praten. Men heeft 
liever niet dat er wordt gerookt. Er is chocomel. Meestal 
zijn er vergaderingen en afspraken. In de tussentijd probeer 
ik een quasi-zeventiende-eeuwse presentatiekamer te an
nexeren, waar ik tussen spiegels poog te lezen. Mijn colle
ga’s vragen zich af waarom, maar zij hebben mobiele tele
foons waarvan de variëteit aan beltonen mij in de trein in
middels vertrouwd voorkomt. In die coupés zijn ook zaken
lui doende met hun schootcomputer, en als ik nog eens kijk 
blijkt dat ze patience zitten te spelen.

Met een laptop op een terras in de Zuid-Franse voor
jaarszon leg ik de laatste hand aan ten minste een van de 
twee beloofde boeken. Thuis lees ik het hele boek na en 
moet erkennen dat dat niet is gelukt.

Ik heb mijn Steifkonijn teruggevonden, dat ik op een 
art nouveaurandje in de woonkamer plaats. Als er een dich
ter binnenkomt en hij het konijn ziet, zegt hij: “Jij kan on
mogelijk een slecht mens zijn.” Aan de leien, voor de deur, 
zijn renovaties begonnen waarvan men de duur grijnzend 
schat op een jaar of vijf. In het appartementencomplex 
moet op onvoorspelbare momenten de stroom uit of wordt 
het water afgesloten. Ik verhuis en raak verkleefd aan een 
nieuwe bureaustoel, eentje die hip schijnt te zijn en ergono
misch verantwoord.

Nu heb ik een vaste internetverbinding en een ‘zake
lijke lijn’; een fax wordt me in het voonritzicht gesteld. Ik 

voel me een professional. Er is een deelfonds opgericht 
hier, gevestigd in een verbluffend lelijk gebouw, met lage, 
platte daken. Ik kom er om te lullen en te faxen. Als een au
teur hartje zomer een ‘slechtnieuwsgesprek’ moet krijgen, 
voer ik het daar. We drinken evenveel als we uitzweten. 
Men vreest plannen voor een ‘kantoortuin’, ten bate van het 
niet-leidinggevende personeel, die binnenkort hun beslag 
moeten krijgen.

Er komt een mailtje van de zanger: hij stapt uit de 
band, er is een gesprek, en dan stapt de bassist er ook uit. 
De Fender Rhodes zal naar hier moeten worden getrans
porteerd.

Kort nadat ik ontslag heb genomen, komt het bericht 
dat met ingang van het nieuwe jaar de Tabakswet van 
kracht wordt. Alle arbeidskrachten krijgen recht op een 
volledig rookvrije werkruimte.

7.

De asbak raakt vol. Opnieuw ben ik deeltijds ‘fondsredacteur’, 
maar nu als amateur, in de letterlijke zin van het woord. Ik 
verbaas het thuisfront door weer te spelen, op de studie
piano in de huiskamer, alwaar ik bovendien tastbare boe
ken lees, liggend op de chaise longue (de sonnetten van 
Shakespeare op de wc). Ik ontdek de charme van mijn stu
deerkamer en moet erkennen dat de opeenvolging van die 
vertrekken een geschiedenis, een carrière van egocentrisme 
inhoudt. Amper veranderd lijkt de huidige ruimte van zijn 
kantoortrekken te zijn ontdaan. Het is een dubbele zolder
kamer, in de achterste heb ik een installatie staan met klas
sieke cd’s en jazz en er zijn twee bedden. Samen zijn er 
maar liefst vier ramen, wat de ruimte soms zo licht maakt 
dat ik een paar gordijnen sluit.

Ik verbeeld me dat mijn hersenwindsels lamellen zijn. 
De westerse luxe van onwesterse privé.

Eindelijk kan ik met de seizoenen mee. ’s Winters wel 
en niet in de woonkamer, met een laptop aan de eettafel op 
de mezzanine, alwaar de Fender Rhodes. Het wordt lente, 
het wordt zomer. Ik sta op zoals het uitkomt, haal vers 
brood en een krant en als het nog morgen is ontferm ik me 
over een thermoskan vol koffie en ik mail, daarbij steeds in 
conclaaf met de lichtval en dus met de gordijnen, ’s Nachts 
doe ik onderzoek, beluister muziek, eet en tik notities in. 
Voor de finishing touch vertrek ik op een zonnige dag naar 
mijn vaderland, naar een aan alle zes zijden grijs gestuukt 
souterrain waar de lamp boven de tafel permanent moet 
branden.

De vriend die me ongewild de aanzet gaf om mijn 
poëziedebuut te voltooien, is inmiddels vader van twee kin
deren. Hij staat ’s morgens een uurtje vroeger op om onge
stoord te kunnen studeren. Als hij een mail stuurt, antwoord 
ik hem meteen. Het licht komt op, vogels beginnen te flui
ten en ik ben moe, verzoend.

8.

Bijna winter. Ik scroll door aantekeningen en de muis blijft 
hangen bij Robert Musils De man zonder eigenschappen: 
“Het leven bouwt niets op waarvoor het niet de stenen er
gens anders uitbreekt.”

De schuifdeuren van het terras staan open. Twee 
Polen waren door een tussenpersoon gestuurd om het hou
ten raster weg te halen waartegen de bruidssluier voor ons 
een nieuwe dimensie had gegeven aan het begrip groei 
(weinig aan de basis, veel aan de top). Ze roken en er staat 
een tweeliterfles cola. Ze stuken de buitenmuur. Dat weet 
ik allemaal want op de werkkamer is het ijskoud. En het 
vreemde is, er klinkt geen muziek.
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The Beach Boys, een tragedie
Bart MEULEMAN

Wie over The Beach Boys begint, kan bij zijn toehoorders 
op twee soorten reacties rekenen: een licht spottende, ver
baasde glimlach, of een kinderlijke verrukking. Een ernsti
ge blik met gefronste wenkbrauwen kom je zelden tegen, 
want vriend en vijand zijn het erover eens: The Beach 
Boys, dat is lichte muziek bij uitstek. Toch gaan er achter 
hun liedjes meerdere drama’s schuil. Om te beginnen die 
van hun eigen biografie natuurlijk. Hoe konden verwoes
tende, zelfdestructieve persoonlijkheden als The Beach 
Boys zo’n zonnige, optimistische muziek blijven maken? 
Maar ook: in hoeverre is hun muziek écht vrolijk en zo
mers? Want juist het hardnekkige ontkennen van de donke
re kanten van het bestaan, maakt het luisteren naar hun lied
jes hartverscheurend - een ervaring die we nooit hebben bij 
vrolijke nummers van anderen. Hoezeer zij dat ook pro
beerden, The Beach Boys wisten het drama van hun leven 
niet verborgen te houden in hun muziek. The Beach Boys 
zijn daarom vooral een misbegrepen groep - misschien niet 
in het minst door The Beach Boys zelf.

Het misverstand begint al bij hun ontstaan, beginjaren zes
tig. The Beach Boys boeken hun eerste successen met mu
ziek die op dat moment al een anachronisme is. Hun eerste 
nummers zijn goede voorbeelden van wat er van de rock- 
’n-roll geworden was op het eind van de jaren vijftig, dus 
vijf jaar voor ze zelf muziek begonnen te maken. Wat ma
ken vijfjaren nu uit, zou men kunnen tegenwerpen. Maar in 
de geschiedenis van de pop - die door zijn snelle wisseling 
van stijlen en tijdperken een ware karikatuur vormt van het 
begrip geschiedenis - is vijf jaar een halve eeuwigheid. In 
die tijdspanne kan een carrière zo goed als afgelopen zijn.

Als The Beach Boys debuteren, trekt er zich aan de an
dere kant van de oceaan een nieuwe muziekstijl op gang, die 
de pop opnieuw met de energie injecteert waar opgewonden 
jeugdigheid zo’n behoefte aan heeft: de op rhythm ’n blues 
geënte beat. Het is een genre waarin sociale afkomst een 
cruciale rol speelt; rock zal voortaan working class zijn, of 
zal niet zijn. Als de artiesten die noodzakelijke achtergrond 
missen, dan zal daarover gelogen worden (The Beatles),

In feite vertolkt de rock een verlangen naar stedelijk
heid. Want in de stad, daar gebeurt het. Daar troept, in de 
schemer van de vooravond, het jonge volk samen op zoek 
naar spanning en seks. De rock-'n-roll elektrificeert dat 
verlangen (zo prachtig na te voelen in de semi-akoestische, 
rurale versie van de rock-’n-roll, de rockabilly). Maar van
af het begin van de jaren zestig krijgt dat verlangen naar 
avontuur steeds duisterder trekken - je zou kunnen zeggen 
dat de blues, met haar zwarte magie, haar twijfel tussen 
vrouwenverering en misogynie en haar bitter maatschappe
lijk bewustzijn, pas dan echt van invloed wordt. De grens 
van het genot wordt afgetast en overschreden. Het nachte
lijk avontuur eindigt niet langer in de romantische kus, het 
onhandige tasten in de van vader geleende cabriolet, maar 
in de steeg en in de goot — in frustratie en ontnuchtering. 
Muzikaal doen donkere akkoorden hun intrede; tekstueel 
zijn onderwerpen als seksuele frustratie, drank en miso
gynie (The Stones) aan de orde van de dag. Zeker in 
Engeland gaat de erfenis van de blues veel zwaarder wegen. 
Persoonlijke en complexe liefdesproblemen roepen de echo 
op van maatschappelijke strubbelingen, en vice versa.

Aan The Beach Boys gaat dat allemaal compleet voorbij. 
Ook de ruige rock-’n-roll is niet echt aan hen besteed. 
Surfin USA mag dan al een herwerking zijn van Chuck 
Berry’s Sweet Little Sixteen, voor hun eerste bescheiden 
successen grijpen The Beach Boys terug naar de jaren 
waarin de rock-'n-roll getemd werd. Het is muziek waar de 
angel is uitgetrokken. Het vroegere blanke verlangen naar 
het ruige leven van zwarten, wordt er handig naar het be
zingen van de welvaart omgebogen.

De wereld die The Beach Boys vertolken blijft onver
anderlijk klein; ondanks de weidse horizonten van de 
Pacific en het met snelwegen doorkruiste Californische 
landschap is hun leefwereld beperkt tot de materialistische 
en schroomvallig-seksuele fantasieën van middenklasse- 
tieners die iets te spenderen hebben (Little Deuce Coupe', 
F un. Fun, Fun', Little Honda). Als ze zich triest voelen, 
trekken ze zich terug in hun jongenskamer (het prachtige 
In My Room). Een nieuw liefje maakt hen dolblij, een rela- 
tiebreuk komt onverwacht en laat hen ontroostbaar achter 
(Wendy). Het ongewone When I Grow Up To Be A Man 
spiegelt de toekomst als volwassene voor: het lijkt een an
dere wereld, ver voorbij de horizon. Geen spoor van het ge
vaar van buitenaf, van de verlokkingen van de nachtelijke 
stad. The Beach Boys komen alleen buiten op vrije namid
dagen, wanneer vrolijke, ondeugende jongens even ont
snappen aan het ouderlijk gezag, om te gaan flirten en im
poneren. Niet de adolescentie (het volwassen moeten wor
den) maar de puberteit (het kind willen blijven) wordt door 
hen bezongen.

Nochtans komt hun muziek uit L.A. — maar die stad 
doet er lang over om in popmuziek haar ware gedaante te 
tonen. In de songs van The Beach Boys en talloze satel- 
lietgroepen verschijnt L.A. als een eindeloze verkaveling 
van welstellende buitenwijken waar het eeuwig zomert 
(All Summer Long). Meer nog dan meisjes is de zon zelf 
de ultieme bron van een voorzichtig erotisch genoegen 
(The Warmth of the Sun). Het zullen nooit The Beach 
Boys zijn die de sociale complexiteit van hun stad gestal
te geven. Hun ambitie lag dan ook elders.

Hun vroege vinnige nummers suggereren misschien het te
gendeel, maar eigenlijk liggen hun muzikale roots bij melo
dieën uit een tijd toen er van rock nog nauwelijks sprake 
was: bij het knapenkoor, bij de blanke close harmony van 
The Four Freshmen (nog altijd Brian Wilson’s favoriete 

groep, en waarschijnlijk bij de Wilsons geïntroduceerd 
door hun tirannieke vader, Murry Wilson). In de muziek 
van The Beach Boys primeert de melodie op het ritme, en 
stelt de zang het geweld van de beat in de schaduw. Hun 
eerste nr. 1-hit in Amerika, het opzwepende 1 Get Around 
(we zijn dan al eind 1964) overbluft nog meer door zijn vo
calen dan door zijn ingenieuze ritme. Het is hun sterkste 
poging om de mogelijkheden van het zingen te verzoenen 
met die van een opzwepende beat.

De strijd tussen ritme en zang in de populaire muziek 
werd ingezet in de fifties. Hij is zwanger van betekenis. De 
rock-’n-roll versnelt het ritme en drijft de spanning op, wat 
door de brutale manier van zingen aanvankelijk nog ver
sterkt wordt. De eerste lichting rockers - Jerry Lee Lewis, 
Little Richard, Chuck Berry en Bill Haley - zet het ritme 
met een schreeuwerige zang in de verf, en bevestigt zo de 
nieuwe suprematie. Deze rockers belichamen de shocke
rende inzet van de rock-’n-roll, zijn poging om het volledi
ge lichaam in beweging te krijgen. Al na een paar jaar komt 
er echter een tegenoffensief. Zoete stemmen zetten een 
ware contrarevolutie in en temperen het ritme met mooie 
zang. Als de stem wil schitteren, moet het ritme zich koest 
houden. Gene Vincent heeft al een andere stem, een die 
meerdere genres aankan en naar het lichtere entertainment 
lonkt. En in de evolutie van Elvis kan je het drama dat zich 
hier afspeelt op de voet volgen. Meer dan eender wat, heeft 
het zingen de rock-’n-roll klein gekregen. Dat heeft ons de 
onsterfelijke Everly Brothers opgeleverd, met als trofee de 
ballad. De ballad ligt — voorlopig toch — als een sluitsteen 
op het woeste gat dat de rock-’n-roll heeft geslagen. Het is 
in de ballad dat de romantische restauratie triomfeert. 
Alsof iedere slow, iedere plakker ons toefluistert: dit is wat 
we eigenlijk willen zeggen, nu komen onze echte gevoe
lens aan bod. Van Berry en Lewis zijn geen slows tot de 
overlevering gaan behoren.

De bijdrage van de Everly’s aan de ontwikkeling van de 
pop kan nauwelijks worden overschat. Als duo halen ze een 
beslissend wapen boven in de strijd tegen de almacht van 
het ritme: dat van de samenzang, die zijn wortels heeft in 
het kerkgezang (het koor). Hoewel de pop die religieuze 
context van zich afschudt, blijft ze profiteren van het zuive
rende waas dat rond de samenzang hangt. Wie samenzingt, 
wie zich verenigt met anderen voor een harmonisch ge
zang, bewijst vanzelf zijn deugdelijkheid. Dat was al zo in 
de 19de eeuw — het is nu niet anders.

Het is binnen die restauratieve erfernis dat The Beach 
Boys hun repertoire ontwikkelen. Uiteraard gaan hun eer
ste nummers niet over naar de kerk gaan. Stout zijn en ple
zier maken met de meisjes, daar zingen ze over. Maar het 
karakter van de samenzang verhindert dat we hen van 
slechte bedoelingen verdenken. Het samenzingen is een 
vrijgeleide, een overtuigende manier om hun onschuld 
staande te houden (in werkelijkheid liepen een paar Boys al 
vlug een geslachtsziekte op, als gevolg van bordeel
bezoek). Nog een bewijs van deugdelijkheid: waar ze ook 
maar kunnen, sturen ze hun stemmen de hoogte in, dicht te
gen het timbre van knapen aan. Het zijn en blij ven jongens, 
hun hele leven lang. Hoe dwaas hun groepsnaam ook mag 
klinken, hij vat samen waar het om draait: de avonturen van 
een geseculariseerd jongenskoor.

Al vroeg tillen The Beach Boys de samenzang naar nieuwe 
hoogten. Vijf aparte stemmen garanderen in principe een 
grote hoeveelheid combinaties, maar niemand had zich 
daar al aan gewaagd. Men bleef meestal bij het klassieke 
stramien van de leadzanger tegen een klankwand van ver
sterkende of becommentariërende backing vocals. Met dat 
perspectief, dat heel erg de identificatie met de hoofdstem 
stuurde, zijn The Beach Boys gaan spelen: hoewel er in hun 
meeste songs sprake is van een hoofdstem, treden de backing 
vocals — vaak opgesplitst — uit hun ondersteunende rol om 
op caprioleske wijze de zangfocus te verdoezelen. De num
mers hebben geen mooi afgeronde ritmisch-melodische 
structuur, die naar voor geschoven wordt door de zanger; 

ze creëren een gestructureerde ruimte voor de samenzang. 
Hier zijn vrienden aan het werk. Hun stemmen lijken soms 
van alle kanten te komen. Men kan niet bijhouden met hoe
veel ze zijn. De identificatie met de expressieve leadzang 
lost op in een roes van vocale en muzikale samenhorig
heid.

De Boys bezitten nochtans geen buitengewone stem
men (beeldje in wat deze stemmen solo hadden vermogen; 
niet zoveel eigenlijk), en hun zo typisch Amerikaanse nasa- 
liteit hebben ze nooit willen wegwerken. Een Roy Orbison 
zit er zeker niet tussen. Dat pretenderen ze ook niet. Ze 
houden de diep doorleefde drama’s van Orbison ver van 
zich af; in hun belevingswereld zijn de grote drempels des 
levens nog niet overschreden — maar laat ons vooral geen 
minachting hebben voor de kleine drama’s, voor het jon- 
gensverdriet. Carl Wilson, dat wordt snel duidelijk, bezit de 
zuiverste, de mooiste stem (Good Vibrations; Time To Get 
Alone), Mike Love waarschijnlijk de banaalste (Do It 
Again). Die van Dennis Wilson, in de jaren zeventig gebro
ken en triest na zoveel drank en vergooide liefde, ontroert 
het meest (Be With Me; Forever, Cuddle Up). (Dennis is 
ook de enige met een stem die solo indruk kan maken.) 
Brian Wilson bleef altijd als een solide middenvelder het 
spel verdelen. En Al Jardine eist zelden een hoofdrol op, 
maar slingert zich op onverwachte momenten rond de 
leadvocals, soms op de rand van het ongewild grappige. 
The Beach Boys zijn altijd lid gebleven van het jongens
koor; ze wilden er niet aan ontsnappen. Hun stemmen 
klinken niet stout, en bleven altijd verstoken van machis
mo (een verademing in de stoere wereld van de pop). Ze 
zijn bij uitstek dienstbaar, ondanks de vocale capriolen 
zelfs dociel.

Omdat de stemmen al vlug hun sterkste wapen vormen, 
gaan hun composities er steeds meer plaats voor maken. 
Nummers als I Get Around, All Summer Long en The Little 
Girl I Once Knew - cruciale songs uit het jaar 1964 - ope
nen een nieuwe ruimte. Ze nemen de omgeving in. Zonder 
het strofe-refreinstramien te verlaten - dat blijft natuurlijk 
de basis - zoeken The Beach Boys naar extra speelruimte 
voor de stemmen. Die vinden ze in de intro’s, de refreinen 
en de outro’s. Vooral in de refreinen gaan de backing vo
cals zich ontdubbelen om rond de hoofdstem te draaien. 
Canon en contrapunt sluipen voorzichtig binnen in de 
nieuw verworven muzikale bagage. De intro’s en vooral de 
outro’s (All Summer Long; The Little Girl I Once Knew) 
nemen de nadruk op de boodschap en de dwang tot identi
ficatie weg, ten voordele van een puur muzikaal genot. 
Alsof die boodschap toch maar een aanleiding was om vo
caal indruk te maken. In de lange outro’s valt ook op dat de 
stemmen soms prettig onverstaanbaar worden. Natuurlijk 
vertrekken de nummers van een herkenbare wereld, maar 
de stemmen, zo verwonderd over hun mogelijkheden en 
over de schoonheid van hun samenspel, voeren je ook van 
die wereld weg, naar een paradijselijk oord dat niets reflec
teert van de nieuwe eisen die men in de jaren zestig aan 
songs gaat stellen. Je gaat mee in de euforie, je bent onont
koombaar elders, want de nummers van The Beach Boys 
zuigen de luisteraar niet aan. Ze omgeven hem. Die gene
rositeit maakt gelukkig, zij het soms ook droef. Maar voor
al maakt ze passief. Ze verlangt een grote overgave, maar 
wie toegeeft, wacht de belangrijkste sensatie die popmu
ziek kan geven: die van het escapisme.

Precies de hardnekkigheid waarmee The Beach Boys 
geloven in die wonderbaarlijke wereld, en hun verwoede 
pogingen om elke barst in die wereld te herstellen, maakt 
hun escapistische universum zo doorleefd. Hun escapisme 
is geen strategische zet volgens de laatste regels. Het gaat 
niet om de zoveelste plaat die een muzikale reactie is op de 
vorige. Het gaat kortom niet om zoiets vanzelfsprekends 
als een evolutie, maar om een volgehouden koppigheid om 
de dingen van hun liefste kant te bekijken. The Beach Boys 
staan voor een rotsvast geloof in liefde en goedheid, een ge
loof dat na verloop van tijd wel pathologische trekken 
moest krijgen.
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De studio/In My Room
Muziek uit de zwarte kinderkamer

Met het befaamde Pet Sounds, nog altijd een all time favou
rite bij vele critici, zitten we in ‘66. Het drama, de vergel
ding voor zoveel naïviteit, is zich volop aan het voltrekken. 
Juist het grote artistieke succes van deze plaat, die onmid
dellijk erkend wordt in Europa en pas later in de States, 
geeft de neergang van de groep een duistere glans.

’66 is een cruciaal jaar voor The Beach Boys. Ze heb
ben net hun grootste successen achter de rug, maar num
mers als I Get Around, Help Me Rhonda en All Summer 
Long verleggen - misschien ongemerkt- de composito
rische ambities. Ook inhoudelijk verschuift er wat. In min
der bekende maar belangrijke songs als When I Grow Up 
To Be A Man, The Little Girl I Once Knew en She Knows 
Me Too Well lijkt Brian Wilson - hij bepaalt uiteraard de 
koers - zich van het jeugdige gewoel af te schermen, om 
zich te bezinnen. Hij begint te twijfelen. Hij gaat niet zover 
zijn succes en de tol die hij daarvoor betaalt te thematise
ren. Zo’n metapositie heeft hij nooit kunnen of willen inne
men - per slot van rekening moet je daarvoor (zoals The 
Beatles) volwassen worden. Eerder staat Wilson stil binnen 
de kleine wereld die hij altijd heeft vertolkt. Het maakt hem 
ongevoelig voor dubbelzinnigheid en cynisme, het goedko
pe conceptuele speelgoed dat de pop net had ontdekt en 
meteen tot norm had verheven. Zoals gezegd, Wilson heeft 
nooit over de muurtjes van de jaren vijftig kunnen kijken, 
hoe weids de luchten en panorama’s zich ook aan hem 
voordeden. Hij keek niet naar de wereld, niet eens naar de 
zee; hij keek naar de lucht, naar de idealen die ons al dui
zenden jaren van boven het wolkendek worden voorgespie
geld. Deze muziek is in wezen religieus.

Wilson voelt eerder dan dat hij begrijpt. Hij voelt dat de 
grenzeloze onbezorgdheid die hij altijd bezong, niet houd
baar is. Wat zal morgen brengen? Wie ben ik zelf? Wat zal 
er van mij worden? Voor wie er bij stil blijft staan, verschrik- 
kelijke vragen. Hoe mooi en liefelijk deze nummers ook 
klinken, hoe vrij ze ook zijn van elke (letterlijke of figuurlij
ke) valse noot: er wringt iets. Niet het cynische en daarmee 
afstandelijke ongemak van het volwassen worden (alweer 
The Stones), maar een kinderlijke angst voor de toekomst.

Wat er dan gebeurt, is historisch. Op het moment dat 
Wilson Pet Sounds gaat opnemen, komen alle elementen 
samen en versterken ze elkaar. Het resultaat laat zich lezen 
als een onwaarschijnlijk helder samenspel.

Om te beginnen heeft de psychisch wankele en men
senschuwe Wilson een hekel aan toeren. Hij laat de andere 
vier op wereldtournee gaan, zodat hij zich kan terugtrekken 
op de plek waar hij zich het meeste thuisvoelt: de studio. 
Wilson is gefascineerd door de opname, want alleen de op
name - en niet de performance - kan de muziek realiseren 
zoals hij ze gedroomd heeft.

Zoals hij zelf ooit zei, is voor hem de opname (en niet 
de stem!) het instrument bij uitstek. Een revolutionaire uit
spraak, omdat zij de muziek van een publiek en levend ge
beuren in een manipulatiekunst transformeert, een kunst 
die uit dood opnamemateriaal een nieuw, onbekend leven 
te voorschijn tovert. Zoiets kan alleen in de studio gebeu
ren. De studio is een griezelige tombe. Muziek is hier geen 
collectieve prestatie meer, die tot stand komt in een directe 
uitwisseling tussen artiest en publiek. Ze is een poging om 
het muzikale materiaal tot in de meest onmogelijke details 
te bemeesteren. Daarbij wordt het muzikale palet, zoals dat 
van een orkest, steeds moeilijker voorstelbaar. We kunnen 
de klanken niet meer aan instrumenten koppelen, we kun
nen ons de verschillende klankbronnen ook niet meer ruim
telijk voorstellen. Voortaan kan alles anders zijn dan het 
lijkt. De kloof tussen artiest en publiek vergroot, zelfs als 
de opgenomen muziek live gebracht wordt, wat trouwens 
nieuwe, onoverkomelijke problemen schept. De opname, 
een echte blauwdruk, wint enorm aan invloed. Hoe meer 
aandacht voor de opname, hoe straffer het klankresultaat, 
en hoe groter ook de teleurstelling bij het publiek als het re
sultaat live niet gehaald wordt. De playback is niet voor 
niets uitgevonden.

De stap die Wilson zet - hij is uiteraard niet de eerste 
en de enige, maar een schakel in een onvermijdelijk pro
ces - is cruciaal voor de muzikale ervaring en houdt enorm 
veel risico’s in. Platen maken wordt belangrijker dan optre
den. Niet toevallig wordt het belang van de artiest vanaf die 
tijd afgemeten aan de long player (in plaats van de single) 
die men als een volwaardig artistiek product gaat zien. Een 
groep brengt niet langer een handvol songs, hij belichaamt 
zijn oeuvre via zijn elpees. (In ’66 zullen Frank Zappa & 
The Mothers of Invention de eerste conceptelpee maken: 
Freak Out, meteen ook de eerste dubbelelpee in de pop.)

Wilson heeft in verschillende studio’s opgenomen (onder 
andere de fameuze Western 3-studio van Capitol Records), 
maar in de loop der jaren laat hij de studio steeds meer op 
maat van zijn verlangens maken. Een belangrijk deel van 
het werk gebeurt thuis, in zijn woonkamer. Hij componeert 
er, en neemt schetsen op in zijn kleine playbackstudio. Na 
de opnamen van Pet Sounds brengt hij zelfs de hele studio 
over naar zijn huis. Met de blik op de vallei, hoeft hij het 
huis niet meer uit om zijn fantasieën waar te maken. Die 
fantasieën zijn ook huiselijk, ze lijken in niets op het we
reldschokkende avontuur dat The Beatles in de Abbey 
Road-studio’s fabriceren. Wilson’s studio verenigt de 
slaapkamer (de droom) met de woonkamer (de domestica
tie van die droom). Woonkamer en slaapkamer zijn crucia
le plekken in zijn leven. Hij trekt er zich terug, soms letter
lijk en dramatisch, als hij zich in de jaren zeventig jaren
lang opsluit en op zijn bed moddervet wordt. Opnemen 
doet hij dan nog nauwelijks; als de slaap- en de woonkamer 
geen studio meer zijn, verandert zijn leven in een nachtmer
rie. De studio is gevangenis en vluchtheuvel tegelijk, hij 
vormt het noodzakelijke concept dat het huis (de wereld) 
voor hem leefbaar maakt.

Dat Wilson zich in een introspectieve bui in de studio 
terugtrekt, is dus dubbelop. Een betonnering van het verin
nerlijkte.

Aan de instrumenten zitten vanaf Pet Sounds geen 
Beach Boys meer, maar de absolute top van studiomuzi- 

kanten. Onzichtbaar, uitvoerend muziekpersoneel, onder 
wie de blanke bassiste Carole Kaye die vaak anoniem op 
Motownplaten meespeelt. Ze benaderen de perfectie, maar 
weten zelden in welke configuratie ze staan te spelen. 
Alleen de Meester weet om welk nummer, om welk arran
gement het gaat. Het Plan zit in zijn hoofd, en zijn vingers 
aan de knoppen zullen het waarmaken, millimeter voor 
millimeter - letterlijk, want het gaat om tape. Het is wrang 
dat juist deze uitstekende muzikanten zo onverschillig zijn 
voor de verhouding tussen hun instrument (wat kun je er
mee doen, hoe kun je blazen, kracht zetten, tokkelen...) en 
de afgewerkte song; ze werken alleen voor de ‘baas’ die 
hen zegt wat ze moeten doen. Want Wilson, met zijn voor
af gedroomde muziek, heeft niet de behoefte om de aparte 
instrumenten te respecteren: zij zullen slechts opklinken in 
de mate dat ze nodig zijn in het muzikale palet. Een accor
deon hoeft niet als een accordeon te klinken (in Wouldn ’t It 
Be Nice hoor je wel een pompende bastoon, maar slechts na 
intense beluistering én na erover gelezen te hebben, besef 
je dat het om twee accordeons gaat - prachtige klank trou
wens). Het gaat om de klank, niet om de instrumenten die 
die klank voortbrengen.

Phil Spector - Brians grote voorbeeld - deed dit al 
eerder, en nog radicaler (met The Ronnettes, The 
Chrystals...). In zijn wall of sound zijn nog maar weinig in
strumenten te herkennen. Het resulteert in een geweldige 
geluidsmuur die de macht van de producer - Spector zelf 
dus - in de verf zet. Kwaadwillig zou je kunnen beweren 
dat dit ook zijn bedoeling was: de producer als een megalo
mane demon. Brian Wilson kiest net als Spector voor 
mono, voor de massieve, ondeelbare geluidsmuur, maar hij 
doet dat subtieler, zachtaardiger ook. Het gaat er hem niet 
om de instrumenten bij voorbaat te laten opgaan in zijn 
klankdroom (hij is tenslotte ook muzikant, Spector niet), 
maar om ze die plaats in de nummers te geven die hij nodig 
acht. Soms mogen ze zich manifesteren, soms verdwijnen 
ze tot op een subliminaal niveau in de mix. Maar radicaal of 
subtiel, hier ontstaat een praktijk die de expressie van het 
instrument ondergeschikt maakt aan het totale klankbeeld. 
Het zijn belangrijke stappen naar een situatie waarin het in
strument alleen nog dient als een bron voor klankvervor- 
ming en klankmanipulatie - waarin klank niet meer is dan 
een ‘gebruiksvoorwerp’. Muziek, niet meer als gebeuren, 
maar als product, waarbij de verbluffing, de roes, het luister- 
comfort de inzet zijn, en vervreemding als een ideologisch 
traceerbare ondertoon meebromt. Wilson, met zijn am
bachtelijke werkwijze, onderhevig aan de technische be
perkingen van de tijd, legt samen met een paar anderen 
(Spector, George Martin) de grondslagen. Maar hij werkt 
altijd in functie van de song, het liedje. Pop als collage- 
kunst, maar een die haar naden verbergt en gladschuurt. 
Brian Wilson heeft zijn muziek altijd weten te vrijwaren 
van didactische reflexen (Zappa is zijn absolute tegenpool). 
Nog een reden waarom het publiek hem al een paar maan
den later zal weglachen.

1967-1974: The Dark Years

Ondanks zijn compositorisch vernuft, ondanks zijn muzika
le fantasie, ondanks zijn kwaliteiten als arrangeur en produ
cer, zelfs ondanks het uiteindelijke succes van Pet Sounds, is 
het in ’67 afgelopen voor Brian Wilson en The Beach Boys. 
Zou het kunnen dat het publiek zo overweldigd was door 
het inventieve van de klank dat het eerst niet hoorde wat 
deze liefdesliedjes wilden vertellen? Zou het kunnen dat 
Wilson, om het misverstand compleet te maken, zich aan
gespoord voelde door die verkeerde appreciatie, om in tota
le euforie - met de chemische hulp van LSD weliswaar — 
steeds meer weg te gaan van wat men eigenlijk wilde ho
ren? Zeker, eerst is er nog Good Vibrations, de ultieme sin
gle, en het publiek is betoverd. Maar waarom? Omdat dit 
nummer zo grandioos in elkaar steekt en adembenemend 
van klank is? Of omdat het zich baseert op een bezworen 
kinderlijke angst voor een grote hond?

Het verhaal van Smile en Smiley Smile (vreselijke 
titels allebei) is intussen genoegzaam bekend; het is een 
vervelende legende geworden. Wilson werkt koortsachtig 
aan een meesterwerk dat Smile moet heten. Aangespoord 
door Rubber Soul van The Beatles, wil hij na de ultieme 
single het ultieme album maken, maar hij begrijpt niet dat 
hij, hoewel productioneel en studiotechnisch haarscherp op 
de tijd, inhoudelijk niet (meer) van de wereld is. 
Verscheidene maanden volstaan niet om tot bevredigende 
opnames te komen voor een soort Amerikaanse symfonie. 
Grenzeloze ambitie, psychische stoornissen en druggebruik 
lopen elkaar voor de voeten, en dat alles in ’67, een jaar 
waarin de populaire muzieksmaak een gigantische bocht 
neemt, met The Beach Boys als voornaamste slachtoffer. 
Onwaarschijnlijk hoe een publiek van miljoenen, van van
daag op morgen, een groep gewoon laat vallen. Het zegt 
veel over de lichtzinnigheid van het fenomeen ‘fan’. 
Merkwaardig is ook dat The Beach Boys daar zelfs geen 
nieuw album voor moesten opnemen. Het tij keert nog vóór 
Smiley Smile (1967) uitkomt, dat de overige Beach Boys uit 
al die onbevredigende opnames samenstellen, nadat ze de 
labiele Wilson aan de kant hebben geschoven. Het album 
zelf bevestigt die depreciatie. Het is productioneel gezien 
een ontstellend flauwe plaat, met ondraaglijke pogingen tot 
humor. De ontluikende psychedelische geest van dat mo
ment is er aanwezig, maar dan als ongewilde pastiche. Er 
staan sterke nummers op, maar een hevige paniek om bij de 
tijd te zijn, draait ze haast allemaal de nek om.

Plots is het dus afgelopen. Niemand is nog geïnteres
seerd in de groep. Dergelijke brutale wendingen zijn bij uit
stek massahysterische momenten in de geschiedenis van de 
pop. Hysterie, niet omdat men op hysterische wijze naar 
zijn idolen opkijkt - dat is onvermijdelijk altijd zo ge
weest - maar omdat die idolatrie altijd samengaat met een 
pseudo-geëngageerd bewustzijn dat hartstochtelijke aan
bidding en rabiate afwijzing aan elkaar koppelt. Met elke 
positieve keuze moet ook een uitgesproken negatieve keu
ze worden gemaakt. Men kiest vóór The Grateful Dead, 
maar dus ook voluit tégen The Beach Boys. Het besef van 
wat moet en niet mag, van wat in is en out, is enorm. De be- 
vrijding van de muziek door het psychedelische idioom 

- dat de muzikale roes blindelings met sociaal-politiek en
gagement verwisselt - wordt het nieuwe dictaat. Uiteraard 
gebeurden vergelijkbare dingen eerder, maar de schaal 
waarop, en de snelheid waarmee zijn hier werkelijk uniek, 
een aparte studie waard.

Het is Hendrix die hun officiële doodvonnis uit
spreekt. Als op Monterey Pop (1967), waar zich 250.000 
mensen verzameld hebben, de als top of the bill aangekon- 
digde Beach Boys niet durven verschijnen, verkondigt de 
nieuwe god van de elektriciteit vanop het podium: gedaan 
met de surf. Waarop hij de vlakte in brand steekt. En The 
Beach Boys voor een lange tocht de woestijn in worden ge
stuurd.

Het is gedurende die zevenjarige dwaaltocht dat ze vele van 
hun mooiste nummers laten verschijnen. Een paar afge
werkte en nog ongebruikte opnames voor Smile (met num
mers als Surf’s Up, Our Prayer, Cabinessence, Wonderful) 
zitten daar voor iets tussen, maar verklaren niet alles. Deze 
periode doet ons pas echt begrijpen waar The Beach Boys 
voor gestaan hebben. Het gaat om een even ontluisterende 
als vervoerende boodschap, die de essentie van de popmu
ziek is.

Het succes is voorbij, de levens liggen in puin; er zijn 
echtscheidingen, ruzies, depressies, er is druggebruik, geld
gebrek en zakelijk wanbeheer. De Californian Dream is in 
alle opzichten overgewaaid. En toch, terwijl niemand er 
nog om vraagt, terwijl spot en hoon zelfs hun deel zijn, ma
ken The Beach Boys, alsof er niets veranderd is, nummers 
die het leven onverminderd van de goede kant willen bekij
ken. Ze gaan over het geloof in de liefde, de pracht van mu
ziek, de schoonheid van de zee en de zon, de warmte van 
een vrouw. Men kan uit de erfenis van deze periode moei
teloos een compilatie van een dertigtal onvergetelijke op
names samenstellen, met songs als Time To Get Alone, 
1 Went To Sleep, Cuddle Up, Forever, All This Is That, 
Busy Doin’ Nothin’, Till I Die, Sail on Sailor, Trader, 
OT Man River en het complete Sunflower-album. 
Verscheidene takes, vocale en instrumentale versies en ver
rassende covers maken van dit repertoire een schatkist, ver
spreid over doorgaans wisselvallige platen.

Muzikaal liggen de grootste ambities achter de rug, 
maar alle eerdere verworvenheden komen in deze nummers 
samen. De vocalen zijn minder spectaculair (op Surfs Up, 
Our Prayer en Cabinessence na), maar bloedstollend ingeni
eus, zo zuiver ook, en perfect opgenomen. Compositorische 
wendingen verrassen slechts voor de hardnekkige luiste
raar, zo subtiel zitten ze weggedimd in de nummers. De ar
rangementen overbluffen bijna alles wat er begin jaren ze
ventig verschijnt - in het fijnzinnige genre dan. Alle overi
ge leden beginnen nu duchtig mee songs te schrijven. En ze 
kunnen het allemaal, met een bijzondere vermelding voor 
Dennis Wilson, lange tijd het zwarte schaap van de band 
(maar ook van de familie). Dennis brengt een nieuw ele
ment in het repertoire van The Beach Boys binnen: zijn 
nummers dragen een zware orkestrale mantel en schuiven 
opnieuw een leadstem naar voor - die van Dennis zelf. Hij 
is de meest markante zanger van de groep, zijn stem klinkt 
zoals hij zelf is, op nog geen dertigjarige leeftijd: oud en 
gebroken. En toch altijd bereid om het mooie te zien van 
het leven (Cuddle Up; Forever, Be with Mé). Muzikaal is 
hij de enige die de jaren zeventig overleeft. In ’77 blikt hij 
een mooie soloplaat in (Pacific Ocean Blue). Zes jaar later, 
blut en dronken, duikt hij vanop de aangemeerde boot die 
ooit zijn eigendom was, naar dingen die hij daar jaren eer
der overboord gooide. Na een paar keer komt hij niet meer 
levend boven.

Brian komt nog maar weinig de slaapkamer uit. Hij 
weegt tot 150 kilo en moet als een kleuter in de gaten wor
den gehouden. Maar af en toe verschijnen er prachtige 
songs van zijn hand (Our Sweet Love; This Whole World; 
Sail on Sailor). Mike Love maakt veel ruzie, vooral met 
Dennis. Hij wordt lid van een sekte. Van Al Jardine, altijd 
al het meest bescheiden groepslid, horen we het minst. En 
Carl Wilson, de nachtegaal, tracht de groep zoveel moge
lijk samen te houden. Hij sterft in ’98 aan kanker.

Na ’74, als de goudmijn van de vroege hits opnieuw 
wordt aangeboord, brengen The Beach Boys alleen nog rot
zooi uit.

Is het wereldbeeld van deze muziek naïef? Zonder enige 
twijfel. Maar het gaat om een naïviteit die je niet zomaar 
naast je neer kunt leggen. Muzikaal wordt deze naïviteit 
zeer overtuigend gebracht, is ze zeer ingenieus onder- 
bouwd. Ze is enorm verleidelijk. Het geloof waarmee ze 
wordt beleden, is zo dwingend dat men aan het twijfelen 
wordt gebracht. Het is geen gemakzuchtige naïviteit, zoals 
zo vaak in de pop, maar een naïviteit uit noodzaak: zo en 
niet anders willen we de wereld zien. Dat daar veel voor 
onder de mat moet worden geschoven, is evident, maar 
daarmee appelleert deze muziek ook aan onze allerdiepste 
wens, een wens zo diep dat we er alleen rood van schaamte 
voor durven uitkomen: het verlangen om te vluchten. De 
context waarin deze muziek gemaakt werd (de persoonlijke 
biografie van de muzikanten, de Amerikaanse geschiedenis 
van de jaren zestig en zeventig, het lot dat The Beach Boys 
beschoren was) is de bittere realiteit waaruit weglopen nog 
altijd een van de opties blijft. Nee, deze muziek staat niet 
op zich. Ze serveert niet alleen haar eigen wereld, maar 
brengt ook de maatschappij waarin ze ontstaan is mee naar 
boven, als een verduisterde en daardoor voelbare achter
grond. Ze doet ons nadenken over geloof, naïviteit, liefde, 
maar ook over techniek, macht en onvermogen, succes en 
verval, over de tijdgeest, de toekomst en het verleden. Deze 
muziek is, in haar zuiverste en meest eerlijke vorm, een 
permanente escapade. De grootste kracht van de pop ligt tot 
nader order in haar escapistisch vermogen. Daar durven 
maar weinigen zo bot voor uitkomen. De popmuziek be
hoort altijd maar opnieuw te emanciperen, bewust te ma
ken, aan de takken te schudden. The Beach Boys hebben 
resoluut voor een andere weg gekozen. Een dwaze keuze, 
zo lijkt, maar door volharding wordt zij opnieuw lucide.

De muziek van The Beach Boys is ‘tijdloos’, zegt de pop
geschiedenis. Wat betekent dat eigenlijk? In de liner notes



van de Good Vibrations-box laat David Leaf, de voornaam
ste biograaf van The Beach Boys, zich ontvallen dat nie
mand tijdens de Vietnamoorlog van de groep moest weten. 
Na de val van Nixon beleefden The Beach Boys echter een 
heuse revival, met de surfhits weliswaar, en waren ze terug 
razend populair. Het staat er achteloos, zonder enig com
mentaar. Laat ons hier even op doordenken. Stel dat het 
miljoenenpubliek van voor het psychedelische tijdperk (de 
tweede helft van de jaren zestig) het licht nog niet had ge
zien; en stel dat dit publiek nâ Nixon geen zin meer had om 
zich te ‘engageren’ en zich liever weer in amusements
muziek onderdompelde. Wat heeft dat engagement dan ei
genlijk opgeleverd? Beter nog, waar is het gebleven? 
Hoeveel is het eigenlijk waard geweest? Het lijkt wel in 
rook opgegaan, samen met de muziek die het in leven 
hield.

De uitspraak van Leaf leert ons hoezeer we de retoriek 
rond psychedelische muziek en het politieke engagement 
dat ze veronderstelde, moeten wantrouwen. Alsof we moe
ten geloven dat de muziek in een oogwenk een luciditeit 
verwierf die ze voordien niet had, dat zij plots zelfreflexief 
was geworden, waardoor ze meewarig kon neerkijken op 
die kinderlijke gedaante die ze zonet had afgeschud. Alsof 
ze haar consumptief en volgzaam karakter zomaar kon af
gooien, om de revolutie te gaan preken. Coppola heeft die 
pretentie in Apocalypse Now genadeloos doorgeprikt. The 
Doors hebben niet het protest tegen Vietnam aangezwen
geld, ze hebben de GI’s begeleid op hun tocht door de jun
gle, op weg naar de body bag. Pas daar, toen het er echt op 
aankwam, liet deze muziek zien hoe makkelijk ze zich voor 
de kar liet spannen: als verdovingsmiddel, zelfs in het aan
schijn van de dood. Coppola suggereert dat deze pop voor
al bedwelmt, zoals pop altijd doet, wat ze zichzelf ook wijs
maakt. De rest is een kwestie van mode en smaak.

‘Tijdloosheid’ is in de pop een ambigue begrip. Om te 
beginnen spreken we over een geschiedenis van hooguit 
vijftig jaar. Laten we ons maar niet belachelijk maken, la
ten we dit begrip nog maar even in de kast zitten. Toch 
wordt er iets mee bedoeld dat onze aandacht opeist. Een 
tijdloos nummer is een nummer waarvan de ‘engagerende’, 
revolterende kracht is uitgewerkt. Zo’n nummer drijft nog 
louter op de muzikale vertolking van een collectief geheu
gen. Wie een nummer tijdloos noemt, erkent dat het on
schadelijk is. Het begrip ‘tijdloosheid’ is dus geen eerbare 
kwalificatie zonder meer. Het zegt wat popmuziek ‘maar’ 
is, en dus ook wat zij niét is. Velen zijn in die val getrapt. 
Hoe naïef men The Beach Boys ook mag vinden, voor het 
gat van het pseudo-engagement hebben ze zich alvast nooit 
laten vangen.

Epiloog

Ondertussen zijn we dertig jaar verder. Smile is net uitge
bracht. Ooit was deze muziek onuitvoerbaar en onrealiseer
baar, tegenwoordig is ze gewoon te koop. Sterker nog, on
langs konden we Brian Wilson deze Amerikaanse symfonie 
zien uitvoeren, onder meer in de Antwerpse Elisabethzaal, 
met de enthousiaste hulp van een 18-koppige band. Voor wie 
er bij kon zijn, was dit een ontroerend gebeuren. Muzikaal, 
maar ook qua beeld. Muzikaal zijn Wilsons dromen nu alle
maal waargemaakt, maar hij heeft er een zware tol voor be
taald. Op het podium stond hij als een stokoude vroege zes
tiger tussen frisse jonge muzikanten. Het was een halve 
dode. Het geloof dat muziek ons van de wereld kan wegvoe
ren, heeft hij niet alleen in de praktijk omgezet. Hij gaf er 
écht zijn leven voor.

Selectieve discografie

The Beach Boys:

• Shut Down vol. 2 (Capitol, 1964)
• All Summer Long (Capitol, 1964)
• The Beach Boys Today! (Capitol, 1965)
• Summer Days (and Summer Nights!!) (Capitol, 1965)
• Pet Sounds (Capitol, 1966)
• Smiley Smile (Capitol, 1967)
• Friends (Capitol, 1968)
• 20/20 (Capitol, 1969)
• Sunflower (Brother, 1970)
• Surf’s Up (Brother, 1971)
• Carl and the Passions - So Tough (Brother, 1972)
• Holland (Brother, 1973)
• Good Vibrations: Thirty Years Of The Beach Boys 

(Capitol, 1993)
• The Pet Sound Sessions (Capitol, 1997)
• Hawthorne, CA: Birthplace Of A Musical Legacy 

(Capitol, 2001)

Dennis Wilson:

• Pacific Ocean Blue (Caribou, 1977, enkel op elpee, niet 
meer verkrijgbaar)

Brian Wilson:

• I Just Wasn’t Made For These Times (Warner, 1995) 
Onder dezelfde titel verscheen ook een documentaire 
over de opname van deze CD, met nieuwe versies van 
oude Wilsoncomposities zoals Till I Die, Caroline No en 
This Whole World.

• Smile (Nonesuch, 2004)

Charles L. Granata schreef een uitstekend gedocumenteerd 
en musicologisch onderbouwd verslag over de opname van 
Pet Sounds, ook getiteld I Just Wasn’t Made For These 
Times (London, Unanimous, 2003).

Illustratie

Brian Wilson luistert naar Pet Sounds, in de controlekamer 
van de Western 3-studio van Capitol Records, 1966.

Ondertussen in het S.M.A.K.
In december 2003 krijgt het SMAK een nieuwe directeur: de 
Amerikaan Peter Doroshenko, voordien werkzaam in het 
Institute of Visual Arts (University of Wisconsin, 
Milwaukee). Na amper elf maanden dienst, op 25 november 
2004, wordt Doroshenko door de raad van bestuur aan de 
deur gezet. Wat is er in die tijd gebeurd? Het is een affaire die 
vele vragen oproept, waarvan de meeste tot nu toe onopge
lost bleven, mede door het spreekverbod dat het SMAK 
Doroshenko oplegde. We proberen die vragen in kaart te 
brengen en, waar mogelijk, een antwoord te geven.

Al lang rees de vraag wie Jan Hoet zou opvolgen. Een inter
nationale jury, onder leiding van Harald Szeemann, kiest uit- 
eindelijk voor de relatief onbekende Peter Doroshenko. We 
herinneren ons de beelden op het VRT-journaal: Hoet leidt 
de nieuwbakken directeur rond in het museum, en verklaart 
voor de camera dat Doroshenko de juiste man op de juiste 
plaats is. Een gênante situatie, die de sfeer tekent waarin de 
nieuwe directeur van start moet gaan.

Hoet heeft de aanstelling van Doroshenko voor de raad 
van bestuur door dik en dun verdedigd. Nochtans weet hij na 
het ontslag op de VRT-radio laconiek te melden dat hij reeds 
na drie maanden begrepen had dat zijn opvolger verkeerd ge
cast was. Hoe kan Hoet dat zeggen zonder zichzelf in vraag 
te stellen? Is iemand die zo snel van mening verandert zelf 
wel te vertrouwen? Zegt Hoet op Radio 1, na het ontslag: 
“We moeten nu iemand zoeken zoals ik.” Voortdurend blijft 
Hoet over ‘zijn’ museum spreken. Het zorgt voor een zieke- 
lijke situatie, die zal aanhouden zolang zijn pestilente geest 
door de gangen van het Gentse museum waart.

Hoet liegt ook. In Ter Zake van 30 november 2004 be
weert hij dat de bezoekersaantallen drastisch terugliepen, tot 
“25 mensen per dag”. Los van het feit dat dit helemaal niet 
ter zake doet, klopt het ook niet. Doroshenko haalde in zijn 
eerste seizoen zo’n 80.000 bezoekers, 10.000 minder dan in 
2003. En dat met minder dan een kwart van het aantal ope- 
ningen! Elke bedrijfsleider zou daarvoor tekenen.

Een echt beleidsplan schrijft Doroshenko niet. Hij wordt 
daartoe ook niet uitgenodigd - zijn aanstelling verloopt al 
even hectisch en duister als zijn ontslag. Wel voert hij na zijn 
aantreden verscheidene gesprekken, onder andere met zijn 
staf, met kunstenaars en met collectioneurs. Doroshenko be
seft dat er werk aan de winkel is. De problemen waarmee het 
SMAK kampt, zijn nauwelijks te overzien: er is een gebrek 
aan financiële middelen, aan plaats om de collectie te stocke
ren, aan methodes om de collectie te conserveren en te res
taureren. Van personeelsbeleid is er nooit sprake geweest. 
Het personeel heeft bovendien nooit de ruimte gekregen om 
de hen toegedichte functies daadwerkelijk uit te oefenen. 
Doroshenko beslist dat het tijd is om het huis te professiona
liseren en komaf te maken met de nefaste invloed van de be
moeizieke Hoet en het amateurisme van de Vereniging. Een 
eerste reeks praktische maatregelen wordt doorgevoerd. Zo 
krijgt het personeel eindelijk deugdelijk materiaal. 
Doroshenko maakt ook een einde aan het informele perso
neelsbeleid. Hij staat een professionele en bedrijfsmatige 
aanpak voor. Op het artistieke vlak wenst hij het SMAK in 
een internationaal netwerk in te schrijven. Gezien de geringe 
middelen moet men keuzes maken: gedaan dus met Watou 
en de plannen om een dependance op te richten in Bredene.

Ook met de raad van bestuur treedt Doroshenko in overleg. 
In dat bestuur zetelen de volgende leden: Sas Van Rouveroij 
(voorzitter van de raad van bestuur en schepen van cultuur 
van Gent), Dirk Schutyser (collectioneur en voorzitter van de 
Vereniging van het SMAK), Johan Decavele (dienst cultu
rele zaken Gent), Sven Jacobs (zakelijk leider van het 
SMAK), Adrien De Vos (gemeenteraadslid), Philippe 
Kempeneers (collectioneur), Frank Schelstraete (bedrijfsle
ven), Hans Martens (voormalig artistiek leider van het 
Caermersklooster, nu werkzaam op het kabinet van minister 
van cultuur Bert Anciaux), Ann Pieters, Use Schouteden (al
lebei bedrijfsleven), Fien Sabbe (VRT-joumalist) en Edith 
Doove (voormalig directeur van het Museum Dhondt- 
Dhaenens). Ook Jan Hoet zit nog in de raad van bestuur. Een 
ongelofelijke situatie: de voormalige directeur maakt niet al
leen deel uit van de commissie die zijn opvolger benoemt, 
maar kan die opvolger vervolgens als bestuurder voortdurend 
op de vingers tikken.

Naast een raad van bestuur is er ook een zogenaamd da
gelijks bestuur, een kwartet bestaande uit Schutyser, Jacobs, 
Kempeneers en Martens. Twee leden van dit dagelijks be
stuur zijn (voormalige) beheerders van de Vereniging. 
Martens van zijn kant zegt wel uit het bestuur te zullen stap
pen, maar officieel is dat nog niet gebeurd. Dit clubje denkt 
en leeft nog helemaal in de geest van Hoet. Het is in dit da
gelijks bestuur dat de afrekening met Doroshenko minutieus 
wordt voorbereid, als in een maffiafilm.

De leden van de raad van bestuur worden twee dagen voor 
Doroshenko’s ontslag door het dagelijks bestuur ingelicht. 
Twee punten worden Doroshenko ten laste gelegd: hij com
municeert slecht, en hij voorziet te weinig ‘publieke momen
ten’. Wat dit laatste betreft, daarvan was men op de hoogte 
bij zijn aanstelling. Aan iedereen die het horen wilde, had 
Doroshenko verklaard dat er aan dat krankzinnig hoge aantal 
publieke momenten een einde moest komen. Wat het verwijt 
over zijn slechte communicatie betreft: voorzichtige navraag 
bij het personeel wijst uit dat de meningen daarover verdeeld 
zijn. Sommige personeelsleden vonden dat Doroshenko te 
weinig energie uitstraalde; anderen bleken verheugd over de 
transparantie en efficiëntie van zijn (personeels)beleid.

Op de avond van de 25ste november oefent het dage- 
lijks bestuur druk uit op de raad van bestuur om het door hen 
voorgestelde ontslag gezamenlijk te bekrachtigen. Maar hoe 
zwaar wegen de argumenten eigenlijk om tot zo’n drastische 
beslissing over te gaan? Op de raad van bestuur is geen on
vertogen woord gevallen aan het adres van Doroshenko. Het 

dagelijks bestuur heeft Doroshenko misschien gekapitteld, in 
de plenaire vergadering van het bestuur is het nooit tot een 
kritische analyse van zijn beleid gekomen. Ook een tussen
tijdse evaluatie is uitgebleven. Het voorstel om Doroshenko 
te ontslaan komt dan ook als een complete verrassing.

Bij gebrek aan inhoudelijke argumenten voeren 
Schutyser en Jacobs aan dat ze zullen opstappen indien het 
ontslag niet aanvaard wordt. “En waar zou het museum dan 
staan?” Uiteindelijk stemmen slechts twee leden tegen, Fien 
Sabbe en Edith Doove, die zelf opstapt nadat de andere leden 
van de raad Doroshenko’s ontslag bekrachtigen. Samen met 
Luc Tuymans en Philippe Pirotte leidt zij het protest tegen de 
gang van zaken en brengt zij het nieuws in de media. We ver
nemen ook dat het personeel zijn beklag doet omdat het niet 
gehoord is in de hele affaire. De raad van bestuur belooft 
daarop met alle personeelsleden een gesprek te hebben. We 
weten nu dat in die gesprekken ook en misschien vooral be
dreigingen zijn geuit tegen personeelsleden die publieke ver
klaringen zouden willen afleggen. Ook Jan Hoet zou in zijn 
gekende agressieve stijl personeelsleden hebben geïntimi
deerd. De personeelsleden die wij contacteerden, hebben in 
ieder geval enkel verklaringen willen afleggen onder de ab
solute voorwaarde van anonimiteit

De door het dagelijks bestuur aangevoerde argumenten om 
Doroshenko de laan uit te sturen wegen zeer licht, zodat haast 
onmiddellijk de vraag rijst: wat zijn de werkelijke redenen 
voor het ontslag? Indien we de lijst bekijken van zijn aanko
pen, en deze vergelijken met de aankopen uit de voorbije ja
ren, dan valt op dat Doroshenko bepaald andere werken 
koopt bij heel andere galeristen. Zou het kunnen dat het on
genoegen bij galeristen waar vroeger wel en nu niet of veel 
minder gekocht wordt, de bal mee aan het rollen heeft ge
bracht? Meerdere bronnen stellen dat het dagelijks bestuur 
nog een argument achter de hand houdt. Doroshenko zou ge
fraudeerd hebben. Als dat werkelijk zo is, waarom wordt dat 
dan niet onmiddellijk op tafel gelegd? Omdat die beschuldi
ging niet deugt? Men kan zich in elk geval voorstellen dat de 
Nederlandsonkundige Doroshenko dagelijks documenten 
moest ondertekenen die hij onmogelijk kon begrijpen. 
Daarvoor kon hij terugvallen op zijn staf. Maar in hoeverre 
waren alle leden van die staf te vertrouwen?

Schutyser verwoordt het zo: “We zitten in een storm, 
maar we kunnen ons niet verdedigen” (De Tijd, 1 december 
2004). Hoezo, niet kunnen verdedigen? Schutyser zegt dat hij 
zwijgplicht opgelegd kreeg van de raad van bestuur. Maar de 
raad van bestuur, dat is hij zelf!

Het SMAK gokte erop dat het ontslag van Doroshenko wei
nig commotie zou veroorzaken. Men dacht zich op voorhand 
te hebben ingedekt door te schermen met de naam van 
Doroshenko’s opvolger: de Zwitser Ralf Beil. Die wordt pre
cies één keer telefonisch gecontacteerd, en de slotsom van dat 
telefoongesprek is dat Beil nog geen beslissing neemt Als 
Beil twee weken later het SMAK bezoekt vindt niemand van 
het bestuur het de moeite waard om deze zogenaamde opvol
ger te ontmoeten.

Inmiddels is er voor de duur van een half jaar een 
interim-directeur aangesteld, Philippe Van Cauteren, op
nieuw een man uit de kweekvijver van Hoet Hij maakt al on
middellijk een slechte beurt. Volgens hem “is er een valse te
genstelling tussen de lokale en de internationale werking van 
het museum in het leven geroepen” (De Standaard, 17 de
cember 2004). Maar men had Doroshenko toch juist ge
vraagd om vanuit die tegenstelling te werken - wat hij ook 
gedaan heeft. Van Cauteren is een volstrekt ongeloofwaardi
ge keuze, waarmee het dagelijks bestuur hoopt dat het wel zal 
koelen zonder blazen. Volgens Schutyser is de crisis begin 
december immers al bezworen. Pure grootspraak: het SMAK 
verkeert in een permanente crisis. Deze crisis kan alleen met 
een zeer doortastende aanpak verholpen worden.

Wat moet er in de toekomst gebeuren? Als buitenstaander is 
het moeilijk te beoordelen of Doroshenko een goed directeur 
was. De beleidswijzigingen die hij wilde doorvoeren, moeten 
echter op de agenda blijven staan. Verder dringen zich ingrij
pende institutionele hervormingen op. Zo moet het dagelijks 
bestuur worden opgedoekt. De dagelijkse werking van een 
museum dient bij de directeur en zijn staf te liggen. Een apart 
controleorgaan, dat achter de rug van de staf én die van de 
raad van bestuur opereert, staat een gezonde werking van een 
instituut in de weg. Het dagelijks bestuur heeft zich boven
dien onmogelijk gemaakt Alle leden - Schutyser, Jacobs, 
Kempeneers en Martens - zijn verbrand. Deze heren dienen 
zich volledig terug te trekken uit de werking van het SMAK. 
In het verlengde daarvan moet de Vereniging zichzelf niet 
langer als de kern van het SMAK beschouwen. Ze moet ein
delijk worden wat ze al lang had moeten zijn: een onschade
lijk vriendenclubje dat hand- en spandiensten verricht. 
Voorts behoren alle leden van de raad van bestuur zich af te 
vragen hoe zij zich in deze affaire hebben opgesteld en of zij 
nog kunnen zetelen. Het is in ieder geval duidelijk dat Hoet 
moet opstappen. Directeurs moeten niet beslissen over hun 
opvolger en zeker niet institutioneel met elkaar te maken heb
ben. Dat is een basisregel van goed bestuur. Ook de positie 
van Van Rouveroij is onhoudbaar. Het is niet wenselijk dat 
de stad Gent zich rechtstreeks bemoeit met het beleid van het 
SMAK. Indien dat statutair niet kan, dan moeten de statuten 
worden aangepast. Ten slotte moet men op zoek gaan naar 
een krachtig figuur die dit museum optilt naar een werkelijk 
internationaal niveau. De kandidatuur van Hans Martens, ge
doodverfd opvolger voor Doroshenko en recht uit Hoets 
schutkring, is dus problematisch.

En om de zaak rond te maken: Doroshenko mag dan al 
niet kunnen of willen terugkeren naar het SMAK, publiek 
eerherstel is het minste wat hij verdient

Bart Meuleman
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(Slaap goed, Peter Vandermeersch)

Koen Brams
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14 januari 2004. Het Vlaams Parlement komt in plenaire zit
ting bijeen om te stemmen over een voorstel van decreet dat de 
kieskringen wijzigt. SP. A, Spirit en VLD zijn vóór provincia
le kieskringen, CD&V is tegen. Groen! kan zich niet vinden in 
de manier waarop dit voorstel van decreet tot stand is geko
men. De partij heeft vooral problemen met een wetsvoorstel 
dat terzelfder tijd - maar in een andere assemblee: het federa
le parlement - ter stemming voorligt: de invoering van een 
kiesdrempel van 5%. Groen! onthoudt zich bij de stemming in 
het Vlaams Parlement, maar het decreet raakt wel goedge
keurd dankzij de stemmen van de partij waarmee geen enkele 
andere partij wil samenwerken: het Vlaams Blok [VB].

Het dagblad De Standaard zit op de eerste rij. De re
porters Bart Dobbelaere en Anja Otte schrijven: “Geysels 
krijgt het slotwoord en waarschuwt dat de democratische 
fracties toelaten dat extreem-rechts bepaalt hoe de verkiezin
gen worden georganiseerd en dat extreem-rechts ervoor kan 
zorgen dat kleine democratische partijen verdwijnen. ‘Als u 
dat stemt, slaap goed’.”

De dagen nadien staan de kolommen van De Standaard 
bol van de commentaren op wat is geschied. Is het cordon sa
nitaire doorbroken of niet? Jos Geysels van Groen! vindt van 
wel, en wordt daarin gevolgd door Filip Dewihter van het 
VB. De overige partijen kijken de andere kant op. In talloze 
achtergrondstukken, interviews en columns worden de argu
menten pro en contra afgewogen. Op vakkundige, transpa
rante en gedreven wijze worden analyse en opiniëring aan el
kaar geknoopt. Het is 14 januari, het jaar 2004 is nog maar 
pas begonnen. Het Hof van Beroep van Gent heeft de 
VB-vzw’s nog niet voor racisme veroordeeld. De Vlaamse 
verkiezingen hebben nog niet plaatsgevonden. Het Hof van 
Cassatie heeft het verdict van het Hof van Beroep van Gent 
nog niet bevestigd. Over het VB en over het cordon sanitaire 
wordt nog in puriteinse termen gedacht en geschreven.

Het is ook de tijd waarin Peter Vandermeersch, hoofd
redacteur van De Standaard, gevierd wordt omdat hij vijf 
jaar aan het hoofd van de krant staat. “Een krant wordt elke 
ochtend opnieuw, in ons geval 303 dagen per jaar, uitgevon
den. Dat geeft ons een fantastische kans om constant te eva
lueren en te evolueren”, schrijft hij. 'Kwalitatieve journalis
tiek’ omschrijft hij onder andere als ‘bescheiden’: “Omdat 
de waarheid doorgaans complex is en de kennis en de midde
len beperkt, beseft de journalist dat hij veelal slechts een stuk 
van de waarheid kent. Daarom ook worden fouten recht
gezet, onvolledigheden aangevuld.”

Laten we eens kijken hoe De Standaard — of beter Peter 
Vandermeersch - geëvolueerd is in 2004. Zoals Vandermeersch 
opmerkt, wordt De Standaard dagelijks uitgevonden. Een 
bijzondere uitvinding betreft de krant van 26 maart 2004. Op 
de opiniepagina’s is op die dag het stuk De circusleeuw 
klauwt niet te lezen van iemand die Marie-Rose Morel heet 
en die geïntroduceerd wordt als deelnemer aan de federale 
verkiezingen in 2003 “op de tweede plaats van de N-VA- 
senaatslijst". De eerste zin van Marie-Rose Morel vat met
een het hele stuk samen: “Hebben we wel de wil om het 
Vlaams Blok opnieuw te evalueren en te kiezen voor een 
echt Vlaams beleid?” Een retorische vraag. Morel houdt een 
hartstochtelijk pleidooi voor de opheffing van het cordon sa
nitaire: “De bokshandschoen maakte plaats voor een uitge
stoken hand van de voorzitter. Publiekelijk werd er afstand 
genomen van de punten die ons tegen de borst stootten. Het 
Vlaams Blok werd volwassen en lijkt bereid de spelregels 
voor een coalitiedeelname te respecteren.” Het stuk van 
Morel lijkt haast een liefdesverklaring, gericht aan het VB. 
Enkele dagen later wordt duidelijk dat Morels opiniebijdrage 
méér is dan een pleidooi voor de opheffing van het cordon 
sanitaire, méér zelfs dan een liefdesverklaring aan het VB. 
Marie-Rose Morel maakt amper acht dagen later bekend dat 
ze op een VB-lijst deelneemt aan de Vlaamse verkiezingen. 
Deze twee feiten - de opiniebijdrage van Morel en haar 
overstap van de N-VA naar het VB — roepen vele vragen op. 
Dat de opiniepagina’s van De Standaard vrij toegankelijk 
zijn voor iemand die met flutargumenten oproept om het cor
don sanitaire op te heffen, wekt op zich reeds grote verba
zing. De enige nieuwswaarde is dat die oproep komt van ie
mand van de N-VA. Maar precies dat blijkt enkele dagen la
ter niet meer het geval te zijn! Onaanvaardbaar is evenwel 
dat naar aanleiding van de overstap van Morel naar het VB 
door diezelfde krant niet wordt teruggeblikt op Morels eer
dere opiniebijdrage. Nergens wordt de rol van de krant - die 
ze door Morel en het VB heeft toegespeeld gekregen - in 
vraag gesteld. Er is nochtans een fout gebeurd, waarom 
wordt dit niet rechtgezet? Als De Standaard wel op deze 
kwestie was ingegaan, dan had de krant aan het licht kunnen 
brengen dat het VB geen politieke partij is als een andere. 
Het VB, en Morel in persoon, hebben gebruikgemaakt van 
een perfide techniek om aan politieke stemmingmakerij te 
doen. Als Morel zich al op 26 maart en niet pas op 3 april had 
geout als VB’er, dan was haar opiniebijdrage eenvoudigweg 
niet verschenen, want De Standaard weigerde om stukken 
van VB’ers te publiceren. Dat verbod hebben het VB en 
Morel kunnen omzeilen, en die gemene list toont klaar en 
duidelijk dat het VB geen gewone partij is. Anders dan de 
democratische partijen doet het VB steeds op een achter
bakse wijze aan politiek. Het VB corrumpeert de politiek. 
Dat zou De Standaard haarfijn hebben kunnen aantonen, als 
ze de transfer van Morel van de N-VA naar het VB had door
gelicht.

Nog in dezelfde maand, op 21 april, bevindt het Gentse Hof 
van Beroep de drie vzw’s van het VB schuldig aan racisme. 
De Standaard-redacteuis Bart Dobbelaere en Bart Brinckman 
stellen twee dagen later: “Het cordon sanitaire komt onge
twijfeld versterkt uit het arrest van woensdag. Wie nog twij

felde aan dat cordon, weet nu klaar en duidelijk dat het 
Vlaams Blok een racistische partij is.” De hoofdredacteur 
volgt zijn twee journalisten. Op 23 april meldt Peter 
Vandermeersch dat De Standaard zijn koers niet wijzigt: 
“We weigeren advertenties. We geven geen vrije tribunes. 
We doen wel interviews. De rechter zegt dat die partij de 
waarden van onze democratie aantast. Wel, net daarom moet 
je er intensief over praten.” Vandermeersch, en de rest van 
het De Standaard-team, voegen de daad bij het woord. Over 
het VB volgt de ene analyse na de andere. Op 14 juni ontlokt 
de verkiezingsoverwinning van het VB de volgende com
mentaar aan de hoofdredacteur: “De Vlaamse verkiezingen 
werden gewonnen door een partij die veroordeeld is voor ra
cisme. Door een partij waarvan de mandatarissen de jongste 
weken in staat van beschuldiging werden gesteld voor 
moord, drugshandel en slagen en verwondingen. Door een 
partij waarvan amper vier van de 22 parlementsleden tijdens 
de voorbije regeerperiode ernstig werk verrichtten in het 
Vlaams Parlement. Maar dat alles kan die partij niet deren. 
Integendeel.” En hij besluit: “De andere partijen moeten we
ten dat een coalitie met een racistische partij het laatste is wat 
Vlaanderen nodig heeft.” Duidelijke taal, een helder stand
punt, volledig in de lijn van het beleid dat de krant al lange 
tijd voert ten aanzien van het VB.

Minder dan een half jaar later, op 11 september, ge
beurt evenwel het tot dan toe ondenkbare: Filip Dewinter le
vert een bijdrage aan de opiniepagina’s van De Standaard. 
De titel: “Vlaams Blok verrijst als een feniks uit zijn as”. 
Moest Marie-Rose Morel haar ‘mening’ nog op valselijke 
wijze binnensmokkelen, De Standaard rolt nu gewoon de 
rode loper uit voor het VB-kopstuk. Wat is de opinie van 
Filip Dewinter? “Op 13 juni 2004 behaalde het Vlaams Blok 
981.587 stemmen. Net geen 25 procent van de Vlaamse kie
zers gaven hun vertrouwen aan een partij die amper enkele 
maanden voordien veroordeeld werd wegens racisme. De 
gemiddelde Vlaming pikte het niet dat een politieke partij 
die niet klein te krijgen was via de stembus, gepakt werd via 
de rechtbank. Op 13 juni werd het Vlaams Blok vrijgespro
ken door de kiezer!” Merk eerst op dat Dewinter 25% van de 
kiezers gelijkstelt met ‘de gemiddelde Vlaming’. En noteer 
vervolgens dat Dewinter niet wil weten van de scheiding der 
machten. Het is duidelijk wat de oogmerken van Dewinter 
zijn, maar wat is de bedoeling van De Standaardl We weten 
toch dat Filip Dewinter een extreme populist is of een popu
listische extremist? Waarom moeten de kolommen van 
De Standaard hiervoor worden vrijgemaakt? En de belang
rijkste vraag: waarom wijkt De Standaard plots - en zonder 
opgaaf van redenen - af van het eerdere, expliciet verkondig
de principe dat aan het VB geen vrije tribunes worden ver
leend? Wat is er eigenlijk veranderd sinds 23 april, de datum 
waarop Vandermeersch uitdrukkelijk stelde dat De Standaard 
geen spreekgestoelte is voor VB’ers? Op 11 september 2004 
is er bij mijn weten niets veranderd: het VB is veroordeeld 
voor racisme en heeft een verkiezingsoverwinning geboekt 
waarna het VB zelf verkozen heeft om te verzaken aan het 
initiatiefrecht om een Vlaamse regering te vormen. Dit laat
ste wordt al te licht over het hoofd gezien: niemand wil met 
het VB in zee, maar het omgekeerde is eveneens waar. De 
vraag blijft dezelfde: wat is er gebeurd dat De Standaard 
heeft doen besluiten om Filip Dewinter een vrije tribune te 
geven? Ik kan hiervoor geen redenen bedenken. Een toeval 
of een accident de parcours is Dewinters bijdrage aan 
De Standaard evenwel niet. Twee dagen nadien, op 13 sep
tember, besluit de hoofdredacteur zijn editoriaal met de 
woorden dat het “Vlaams Blok (straks Vlaamse Liga?) lang
zaam maar zeker een ‘gewone’ partij wordt”. Een ‘gewone’ 
partij? Vandermeersch komt tot dit ‘ongewone’ besluit om
dat twee VB-parlementsleden, Filip Dewinter en Filip De 
Man, gesteggeld hebben op de televisie over de naamswijzi
ging van het VB.

De laatste episode in de kroniek van de evoluties van 
Vandermeersch ten aanzien van het VB wordt geschreven 
midden november. Het Hof van Cassatie bevestigt de uit
spraak van het Hof van Beroep van Gent. Procedureel is de 
uitspraak van het Hof van Beroep correct tot stand gekomen: 
de drie VB-vzw’s worden gebrandmerkt als racistisch. 
Vervolgens doopt het VB zich om tot Vlaams Belang [VB]. 
Op 15 november wordt de transformatie formeel voltrokken. 
Gerolf Annemans haalt op het herstichtingscongres uit naar 
rechters en advocaten: “De namen van alle juridische hoofd
rolspelers uit dat proces staan voorgoed in het geheugen van 
déze jurist gegrift: ze zijn gewaarschuwd... Dat zullen dit 
[sic], tot aan het einde van onze dagen, nooit vergeten.” 
Dreigende taal, gericht aan alle betrokkenen bij het proces. 
In de maandagkrant van De Standaard, de dag na het con
gres, is het echter vruchteloos zoeken naar de uitspraken van 
Annemans. Er wordt geen melding van gemaakt en er wordt 
geen commentaar op geleverd. Is wat Annemans heeft ge
zegd ‘normaal’ of ‘gezond’? Om hierop een begin van een 
antwoord te krijgen moet de lezer van De Standaard wach
ten tot 16 november. De Standaard besteedt dan aandacht 
aan de reacties op de uitspraken van Annemans. Neen, op 
15 november worden er weliswaar 2.205 woorden besteed 
aan het VB, maar geen letter aan Annemans’ dreigement.

Ook de hoofdredacteur doet een duit in het zakje, in de 
krant van 15 november. Alleen de titel al spreekt boekdelen: 
“Normaal en gezond politiek landschap”. Handelt dit artikel 
wel over België? Jawel, dit is Vandermeersch’ omschrijving 
van het Belgische, of beter, het Vlaamse politieke landschap: 
“Op die manier evolueert, na pakweg twee decennia, 
Vlaanderen opnieuw naar een normaal en gezond politiek 
landschap, met een linkervleugel, een centrum en een rech
tervleugel. In dat landschap zal de discussie over een cordon 
sanitaire nog even opflakkeren en daarna overbodig worden. 
Omdat in een normaal politiek landschap met normale partij
en normale coalities worden gesloten. Zal het Belang aan die 
coalities kunnen deelnemen? Dat hangt af van hun bereid
heid om compromissen te sluiten en constructief mee te bou

wen aan een betere samenleving.” Ik moet opnieuw dezelfde 
vraag stellen: waarom heeft Peter Vandermeersch zijn stand
punt herzien? Op 14 juni, na de verkiezingen voor het 
Vlaams Parlement, stelt hij nog dat een coalitie met een ra
cistische partij moet worden uitgesloten; op 15 november is 
Vlaanderen volgens hem naar een normaal en gezond poli
tiek landschap geëvolueerd. Wat is er in godsnaam gebeurd 
dat ik over het hoofd heb gezien? Ik zou het niet weten. Ik 
weet wel dat Vandermeersch in dat bewuste weekend van 13 
en 14 november het dreigement van Annemans niet heeft ge
hoord. Ik weet ook dat het Hof van Cassatie de uitspraak van 
het Hof van Beroep heeft bevestigd. Het VB heeft vervol
gens een nieuwe beginselverklaring geschreven die op juri
dische gronden niet als racistisch zou kunnen worden ge
kwalificeerd, maar talrijke VB-leden zijn daarnaast dezelfde 
haatdragende boodschappen blijven verspreiden. Zelfs als 
Vandermeersch enkel zijn eigen krant zou lezen, dan zouden 
hem talloze voorbeelden van het weerzinwekkende ideeën
goed van het VB zijn opgevallen. Op 6 november schrijft 
Bart Sturtewagen: “Dat de partijleiding, om de interne span
ningen op te vangen, blijft beweren dat de essentie van de 
boodschap behouden blijft, is een dubbelzinnigheid die zich 
tegen haar keert. Dat geen van de topfiguren die de oude lijn 
belichamen een stap terugzet, is ook een zwakte van de nieu
we strategie.” Op 13 november formuleert Dewinter het als 
volgt: “Vergis u niet, ‘eigen volk eerst’ blijft ons leitmotiv. 
27 jaar lang is dat ons uitgangspunt geweest, en dat zal zo 
blijven.” Vandermeersch citeert zelf de hallucinante uit
spraak van Annemans dat het VB “vuil genoeg blijft om aan
trekkelijk te zijn voor het volk”, maar toch acht 
Vandermeersch het niet onwaarschijnlijk dat het VB een 
constructieve rol wil spelen. Onbegrijpelijk en volstrekt 
naïef. Het VB is geen ‘normale’ partij, zij wil dat ook niet 
zijn en evenmin worden. Alle uitspraken van de VB-kop- 
stukken wijzen in die richting. Hoe komt het dat 
Vandermeersch dat niet wil weten?

Op 16 november meldt De Standaard dat “de omvorming 
van Vlaams Blok naar Vlaams Belang ondersteund wordt 
door een grote reclamecampagne”. Een aantal uitgevers heb
ben de advertentie al op maandag 15 november toegestuurd 
gekregen en het Antwerps Reclamebureau, dat door het VB 
onder de arm is genomen, wacht op antwoord. Commercieel 
directeur Hans De Rore wordt aan het woord gelaten: “Wij 
hebben nog geen beslissing genomen. Er is een nieuwe 
situatie en we moeten ons daarover beraden.”

De VUM, uitgever van De Standaard, beslist vervol
gens in stilte om over te gaan tot een commerciële samen
werking met het VB. In de weekendeditie van 20 en 21 no
vember verschijnt de eerste VB-advertentie in De Standaard, 
heel symbolisch op de pagina’s van de sectie Economie en 
Financiën. De Standaard heeft hiervoor geen uitleg verschaft 
- wat ze wél deed toen ze boodschappen en advertenties van 
het VB weigerde. We moeten het met de woorden van de 
commercieel directeur stellen, namelijk dat er een ‘nieuwe 
situatie’ is. Het klopt dat er in 2004 een ‘nieuwe situatie’ is. 
Voor het eerst heeft een rechter geoordeeld dat het VB racis
tisch is. Uit noodzaak heeft het VB zich vervolgens omge
doopt en is de beginselverklaring van het VB herschreven.

Voor duiding over de nieuwe koers moeten we een an
dere krant raadplegen, De Morgen van 26 november. 
Ondervraagd over de beslissing van de VUM om adverten
ties van het VB te plaatsen, spreekt Vandermeersch de vol
gende verbijsterende woorden uit: “Wat onze redactie betreft 
heb ik kort na 13 juni al beslist om het Vlaams Blok, nu 
Vlaams Belang, te behandelen zoals elke andere partij. 
Sommige punten van Groen! zijn extreem-links, maar daar
om weigeren we die partij toch ook niet? Of we het Vlaams 
Belang zonder zijn programma te kennen met deze aanpak 
legitimeren? Dat weet ik niet. In de beginselverklaring vind 
ik alleszins geen graten.” Deze verklaring is schokkend. 
Vandermeersch stelt dat hij al kort na de Vlaamse verkiezin
gen tot een andere inschatting van het VB was gekomen, ter
wijl het VB haar beginselverklaring pas op 6 november heeft 
bijgesteld. Dat hij sommige standpunten van Groen! als 
extreem-links kwalificeert, maakt duidelijk tot welke intel- 
lectuele oneerlijkheid de plaatsing van de advertenties van 
het VB aanleiding geeft.

Of het VB met die nieuwe beginselverklaring veran
derd is, laat de partij zelf in het midden. Keer op keer wordt 
een dubbelzinnige boodschap uitgezonden: “De uitgangs
punten blijven dezelfde: het Vlaamse belang en het eigen 
volk eerst”. Het VB legt de keuze simpelweg bij diegene die 
er een antwoord op wil geven. “De biologen zijn er ook niet 
uit of een rups en een vlinder hetzelfde dier is”, aldus 
VB-voorzitter Frank Vanhecke. Het is een ongelofelijk per
verse demarche van het VB om niet zelf een duidelijke keu
ze te maken. De keuze wordt bij de anderen gelegd: de kie
zers, de opiniemakers en de mogelijke politieke partners. Het 
VB brengt iedereen in de positie om te bepalen wat het VB 
is: rechts, rechts-conservatief of extreem-rechts en racistisch. 
Het VB kan immers alleen maar verliezen als het heel duide
lijk zegt waar het nu voor staat. Zo’n houding van een poli
tieke partij is ‘niet normaal’, ‘niet gewoon’ en ‘niet gezond’. 
Peter Vandermeersch en de VUM hebben echter hun keuze 
gemaakt. Zonder verklaringen in de eigen krant, maar be
wust en expliciet in een ander dagblad. Hun keuze is fout. Ze 
is naïef. Ze wijst op een verkeerde inschatting van wat het 
VB is en doet. Op het moment dat Vandermeersch zijn keu
ze maakt, verzaakt hij bovendien aan de aan hem gestelde 
opdracht: het duiden van de actualiteit. Door zijn stilzwijgen 
over het Annemans-incident - en daartegenover het normali
seren van het VB - heeft Vandermeersch’ geloofwaardig
heid om kritisch de actualiteit te duiden onherstelbare schade 
opgelopen.
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Tweede katern
Nieuws

BIËNNALE VAN VENETIË. Het kunstenaarsduo Jeroen 
de Rijke (°1970) en Willem de Rooij (° 1969) zal Nederland 
vertegenwoordigen op de 51ste Biënnale van Venetië. Zij 
werden uitgenodigd door Martijn van Nieuwenhuyzen, die 
de Nederlandse inzending samenstelt in opdracht van de 
Mondriaan Stichting. De Biënnale vindt plaats van 12 juni 
tot 6 november 2005. Recent exposeerde De Rijke/De Rooij 
in de Kunsthalle Zürich en de Tate Modem (Londen). 
Volgens Van Nieuwenhuyzen staan zij “voor een precieze 
en kritische uiteenzetting met het beeld. Zij analyseren de 
visuele complexiteit van beelden en de artistieke en sociaal- 
politieke context waarin beelden gemaakt en getoond wor
den.” (www.mondriaanstichting.nl) (David Nolens)

JAN VAN EYCK ACADEMIE. De Jan van Eyck Acade
mie nodigt beeldend kunstenaars, ontwerpers en theoretici 
uit om een projectvoorstel in te dienen voor een onder- 
zoeks- en/of productieperiode van één of twee jaar, met in
gang van januari 2006. De deadline voor aanmeldingen is 
15 april 2005. Zie voor de aanmeldingsprocedure 
www.janvaneyck.nl. Ook voor het onderzoeksproject 
The Tomorrow Book zijn projectvoorstellen welkom; de 
ontwerpers en theoretici die geselecteerd worden, verwer
ven de positie van ‘onderzoeker’ aan de afdeling Ontwerpen 
van de Jan van Eyck Academie. The Tomorrow Book wil de 
toekomst van het boek onderzoeken vanuit een multidisci
plinair standpunt, waarbij aandacht wordt besteed aan de re
dactie, de typografie, het ontwerp, het uitgeven en de distri
butie. Markus Dressen, Jouke Kleerebezem, Carel 
Kuitenbrouwer, Walter Nikkeis, Just van Rossum & Erik 
Blokland, Filiep Tacq en Astrid Vorstermans — de sprekers 
van het symposium The Tomorrow Book dat op 10 decem
ber plaatsvond - formuleerden onderzoeksvragen die be
trekking hebben op het ‘navigeren’ naar, in en uit het boek. 
Voor meer informatie over de inhoudelijke richtlijnen van 
het project en de aanmeldingsprocedure zie: www.charles
nypels.nl. Deadline voor aanmeldingen: 15 april 2005. The 
Tomorrow Book komt tot stand in samenwerking met de 
Charles Nypels Stichting. (D.N.)

PRIX DE ROME. Op donderdag 9 december 2004 werden 
in de Rijksakademie (Amsterdam) de vier kunstenaars be
kendgemaakt die genomineerd zijn voor de Prix de Rome 
2005. De juryleden waren Jean-Marc Bustamante (FR), 
Suchan Kinoshita (JP/NL), Michael Raedecker (NL/GB), 
Saskia Bos (NL) en Erika Hoffmann (DE). De genomineer
den zijn Yael Bartana (IL), Lonnie van Brummelen (NL), 
Esther Tielemans (NL) en Kan Xuan (CN). De kunstenaars 
werken van januari tot half april ‘in residence’ in en vanuit 
de Rijksakademie. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens 
de tentoonstelling in juni. Het prijzengeld wordt verhoogd tot 
45.000 euro voor de eerste prijs. Meer informatie vindt u op 
de vernieuwde website www.prixderome.nl. (D.N.)

Wissels

NICC. Op 1 januari 2005 geeft Danny Devos zijn functie als 
verantwoordelijke voor het Adviesbureau van het NICC over 
aan Gert Nuyts. Danny Devos blijft lid van het NICC. Gert 
Nuyts studeerde beeldende kunst en filosofie en was de voor
bije jaren beleidsmedewerker van Patsy Sörensen, die in het 
Europees Parlement zetelt. Hij zal instaan voor de begelei
ding en opvolging van praktische vragen van individuele 
kunstenaars. Daarnaast zal hij “de concrete noden” van beel
dende kunstenaars een stem geven. “Ondanks het tot stand 
komen van het sociaal statuut voor kunstenaars en met het 
vooropgestelde kunstendecreet voor ogen, blijft de erkenning 
van het vak van beeldend kunstenaar als een volwaardig be
roep ook vandaag nog steeds een moeizaam gevecht”, aldus 
het NICC. Meer informatie op www.nicc.be. (D.N.)

STROOM. Sinds 1 januari 2005 is Amo van Roosmalen 
(° 1959) de nieuwe directeur van Stroom, Haags centrum 
voor beeldende kunst. Van Roosmalen is kunsthistoricus. 
Hij werkte als curator voor TENT, en voor het Museum 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Hij vervangt Lily van 
Ginneken, die 15 jaar voor Stroom heeft gewerkt. Zij vindt dat 

het tijd is om de fakkel door te geven. Op 16 januari 2005 
opende Stroom op een nieuwe locatie. Voortaan bezoekt u 
het centrum aan de Hogewal 1-9, Den Haag (070/365.89.85; 
info@stroom.nl; www.stroom.nl). (D.N.)
waaeeeemwemoepoemeaq
Lezingen

COMPUTERGAMES. Op maandag 14 februari om 14 uur 
houdt Angelo Vermeulen een lezing met als titel 
Computergames: de opmars van een nieuwe beeldcultuur. 
Aan de hand van demonstraties op een scherm wordt een 
overzicht gegeven van bestaande games en worden er verge
lijkingen gemaakt met elementen uit film en schilderkunst. 
Vermeulen stelt dat “het unieke karakter van games toelaat 
om te experimenteren met aparte en vernieuwende narra
tieve structuren”. Bij de lezing hoort een videopresentatie 
van Bart Stofte. Hij selecteerde een aantal van zijn animatie
filmpjes en voorziet ze van commentaar. De lezing is gratis 
en vindt plaats in het STUK auditorium, Naamsestraat 96, 
Leuven (016/32.03.00; info@stuk.be). (D.N.)

INNOVATIVE GAME DESIGN. Op vrijdag 18 februari 
vindt in de Jan van Eyck Academie het symposium 
Innovative Game Design plaats. Computerspelen zullen 
hier vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd: 
de theorie, het artistieke en het commerciële. Door het sa
menbrengen van sprekers met diverse achtergronden wil 
men achterhalen hoe verschillende perspectieven elkaar 
kunnen bevruchten, en hoe dit tot een innovatieve ontwerp
praktijk kan leiden. Sprekers zijn Chris Crawford (US), 
Celia Pearce (US), Michaël Samyn & Auriea Harvey (BE), 
Ian Bogost (US), Henk van Zeijts (NL) en Mamix 
de Nijs (NL).
Het symposium kadert binnen het project Transformations in 
Perception and Participation: Digital Games, dat op zijn 
beurt een onderdeel is van het project Transformations In Art 
and Culture van het NOW (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek). Het gaat om een samen
werking tussen de Digital Games Research Group van de 
Faculteit Cultuurwetenschappen (Universiteit Maastricht) en 
de Jan van Eyck Academie. Voor meer informatie, surf naar 
www.janvaneyck.nl. (D.N.)

SMEULENDE KWESTIES. In de lezingenreeks Smeulende 
Kwesties geeft Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropo
logie aan de Erasmus Universiteit, op woensdag 16 februari 
(18 uur) toelichting bij het begrip 'posthistorisch bewust
zijn’. In zijn lezing Posthistorische Sensaties zal hij beto
gen dat “de technologische transformatie een uitdrukking is 
van een culturele ommekeer die al in het begin van de 
20ste eeuw is ingezet”. Plaats: Cinema Zed, Naamse
straat 96, Leuven. De inkom is gratis.
Op woensdag 23 februari om 20 uur houdt filosoof Mare 
De Kesel een lezing naar aanleiding van de tentoonstelling 
Paranoid Obstructions van Els Vanden Meersch in het 
Stedelijk Museum in Leuven. Bij die tentoonstelling kwam 
een (gelijknamig) boek uit waarin zij “de latente aanwezig
heid van geweld en dominantie in het stedelijk weefsel” on
derzoekt. De lezing is gratis en vindt plaats in het 
STUK auditorium, Naamsestraat 96, Leuven (016/32.03.00; 
info@stuk.be). (D.N.)

MARKET’EUM 05. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 
vindt het congres Museummarketing plaats in en rond het 
Groeningemuseum in Brugge. Het betreft een initiatief van 
de Stedelijke Musea Brugge in samenwerking met Culturele 
Biografie Vlaanderen en CultuurNet Vlaanderen. Belang
rijkste sprekers zijn de Canadees François Colbert, de Britse 
Fiona McLean en de Fransman Jean-Michel Tobelem. Meer 
dan 30 experts zullen aanwezig zijn. Deelname kost 250 euro, 
inclusief koffie, lunch en diner. Voor meer info: 050/44.87.14 
of info@marketeum.be. Het volledige programma vindt u op 
www.marketeum.be. (D.N.)

WEBDESIGN. Het Piet Zwart Instituut organiseert op 
vrijdag 21 en zaterdag 22 januari een conferentie over web
design. Onder de titel A Decade of Webdesign worden vijf 
sessies afgewerkt: Histories of Webdesign, Meaning 
Structures, Modeling the User, Digital Work en Distributed 
Design. Sprekers zijn Geke van Dijk, Rosalind Gill, 

Michael Indergaard, John Chris Jones, Olia Lialina, Peter 
Luining, Peter Lunenfeld, Adrian Mackenzie, Franziska 
Nori, Danny O’Brien, Steven Pemberton, Helen Petrie en 
Hayo Wagenaar. Het congres vindt plaats in het TPG- 
gebouw/Post CS, Oosterdokskade 5, Amsterdam. Voor 
twee dagen betaalt u 50 euro. Het volledige programma 
vindt u op www.decadeofwebdesign.org. Inschrijven doet 
u via de website. (D.N.)

Wil TE DE WITH. Van 28 januari tot 3 februari loopt in 
Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst, Testing- 
Testing, een dagelijkse serie presentaties en discussies door 
filmmakers en kunstenaars in samenwerking met het 
Internationaal Film Festival Rotterdam en TENT. Het pro
gramma sluit inhoudelijk aan bij de tentoonstelling Murmur, 
samengesteld door Edwin Carels in TENT, en de tentoon
stelling Life, Once More Samengesteld door Sven Lütticken 
in Witte de With. Meer informatie op www .filmfestival 
rotterdam.com. Op woensdagavonden in februari en maart 
vindt onder dezelfde titel Life, Once More een serie film- en 
videovertoningen plaats, samengesteld door Sven Lütticken. 
De serie handelt “over vormen van (historisch) re-enactment 
in de film en beeldende kunst”. Op het programma staan 
onder andere: The Battle of Orgreave van Jeremy Deller 
(9 februari 2005), Videogramme einer Revolution van 
Harun Farocki & Andrei Ujica (9 maart 2005) en Flash 
Forward van Eran Schaerf en Eva Meyer (23 maart 2005). 
Tijdens de Museumnacht op 26 februari zijn in Witte de 
With twee presentaties te bezichtigen. In One Step Beyond 
- The Mine Revisited toont de Duitse kunstenaar Lukas 
Einsele resultaten van zijn onderzoek naar het wereldwijde 
fenomeen van de landmijn. Zijn werk maakt, in de vorm van 
foto’s, beelden, teksten en interviews, de relaties inzichte- 
lijk tussen de landmijn en zijn slachtoffer, tegen de achter
grond van de mondiale politiek. In het tentoonstellings- 
project Life, Once More wordt getoond hoe het geregi
streerde beeld “aanleiding vormt voor nieuwe performan
ces”. Deelnemende kunstenaars: Bik Van der Pol, Rod 
Dickinson, Omer Fast, Andrea Fraser, Robert Longo, Eran 
Schaerf, Catherine Sullivan en Barbara Visser. Voor de vol
ledige programmatie in het voorjaar: www.wdw.nl. (D.N.)

LARS SPU YB ROEK. V oor de reeks lezingen van ARCAM 
in de Brakke Grond wordt iedere maand een ontwerper uit
genodigd wiens werk om de een of andere reden in de publie
ke belangstelling staat. Op dinsdag 1 februari is het de beurt 
aan Lars Spuybroek, directeur van NOX architecten, 
Rotterdam. Spuybroek onderzoekt sinds begin jaren negen
tig de relatie tussen architectuur en media, en in het bijzon
der tussen architectuur en computers. Hij realiseerde video- 
werken en interactieve, elektronische kunstwerken. De laat
ste tijd houdt hij zich steeds meer bezig met architectuur. Zijn 
werk werd meerdere malen bekroond en tentoongesteld, on
der meer op recente Biënnales in Venetië, tijdens Zoomorphic 
in het Victoria & Albert Museum in Londen en tijdens Non 
Standard Architectures in het Centre Pompidou in Parijs. Zie 
ook www.noxarch.com. De lezing begint om 20.15 uur in 
Nes 45, Amsterdam. De toegang bedraagt 7,50 euro. 
Reserveren is niet mogelijk. Meer informatie op www. 
arcam.nl (020/620.48.78; arcam@arcam.nl). (D.N.)

Plastische kunsten

DEDICATED TO A PROPOSITION. Sinds november is 
Antwerpen een nieuw centrum voor hedendaagse kunst rij
ker. Extra City, gehuisvest in een gewezen graansilocom- 
plex op het Antwerpse Eilandje, wil de ‘starre’ Vlaamse 
kunstscène verlevendigen met een ambitieus programma. 
Enerzijds wil deze kunsthal als schakel opereren tussen an
dere Antwerpse instellingen en initiatieven, zoals het 
MUHKA, Lokaal 01, Objectif en AIR; anderzijds wil Extra 
City de geografisch centrale positie van Antwerpen aangrij
pen om internationaler te werken en de regio te situeren in 
een netwerk dat het Centre Pompidou, Tate Modem en de 
musea in Keulen en Düsseldorf omspant. Artistiek leider 
Wim Peeters plant vier tot vijf tentoonstellingen per jaar. 
Hij zal samenwerken met binnen- en buitenlandse kunstin
stituten, en werkverblijven aanbieden aan buitenlandse 
kunstenaars of artistieke groeperingen. Vanuit deze interna
tionale verankering wil de kunsthal een alternatieve koers

Bertrand Lavier
Yves Oppenheim

20 januari - 19 februari 2005

Hiroshi Sugimoto
Louise Bourgeois — prenten

24 februari - 19 maart 2005

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel — tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38 
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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HARTSTOCHT
ONTWERPEN JURGEN BEY

LOST & FOUND
Jânos Fodor, Pâl Gerber, Endre Koronczi , 
Rudolf Pacsika, Gyula Vérnai

Samenstelling Zsolt Petrnyi

CENTRUM BEELDENDE KUNST 
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
T 078 6314689 / 078 6137676
F 078 6315343
E CBK6DORDRECHT.nl 
www.cbkdordrecht.nl

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG TM ZATERDAG 12-17 UUR 
EERSTE ZONDAG V/D MAAND 12-17 UUR

Dordrecht

277 JANIN = 2© FE© 2005

Places I've been
curator

Hans OpdeBeeck

werk van

opening zaterdag 22 januari 2005 20 uur 

daarna tot en met 20 februari vr-za-zo 14-18 uur

Uitgangspunt van deze tentoonstelling is de 
herinnerde ruimte. Een ruimte die zowel een 
fysieke als een zuiver mentale plaats kan zijn, 
kunstenaar Hans Op de Beeck had zijn eerste 
solo tentoonstelling in 1998, in Consortium. 
Nu stelt hij vier jonge collega's voor met wie hij 
een fascinatie voor dit thema deelt.

Consortium pakhuis Wilhelmina
Veemkade 570 | 1019 BL Amsterdam 
t + 31 (0)6 - 26.118.950 | e conso@xs4all.nl
w www.xsLall.nl/-conso
dank aan: Mondriaan Stichting, MTS audiovisueel beeld: Hans Op de Beeck

Artist in Focus van het International Film Festival Rotterdam 2005.

Anri Sala
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUINIINIGEIN 
IMIUSEUIMIP/ARIK 18/20 ROTTTTERD/NMI
TEL+31 10 4419475
www.boijmans.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG TOT EN MET ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR. 
ZON- EN FEESTDAGEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR.

MET ZIJN SOBERE EN POËTISCH GELADEN VIDEO- EN FILMINSTALLATIES IS DE 
ALBANEES/ FRANSE KUNSTENAAR ANRI SALA IN KORTE TIJD UITGEGROEID TOT EEN 
VAN DE INTERESSANTSTE KUNSTENAARS VAN ZIJN GENERATIE. SALA. DIE IN 1974 IN 
TIRANA GEBOREN WERD. VERHUISDE DIRECT NA ZIJN ACADEMIETIJD NAAR PARIJS. 
IN VEEL VAN ZIJN INSTALLATIES REFEREERT SALA AAN ZIJN ALBANESE VERLEDEN 
ZONDER ECHTER EXPLICIET POLITIEK TE WORDEN. HET ZIJN RIJKE. MEERDUIDIGE 
WERKEN WAARIN GESCHIEDENIS. CULTURELE IDENTITEIT. TAAL EN MIGRATIE ALS 
ONDERLIGGENDE THEMA’S HERKENBAAR ZIJN. WERK VAN ANRI SALA ZAL OOK BINNEN 
HET REGULIERE PROGRAMMA VAN HET INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 
TE ZIEN ZIJN.
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FORMS OF REENACTMENT

ONCE MORE
IN CONTEMPORARY ART GastcuratorSVEN LÜTTICKEN

27 JANUARI-27 MAART 2005 Met werken van MIKE BIDLO I BIK VAN DER POL | ROD DICKINSON I OMER FAST | ANDREA FRASER I
ROBERT LONGO I ERAN SCHAERF I CATHERINE SULLIVAN I BARBARA VISSER

WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART
WITTE DE WITH5TRAAT 50 3012 BR ROTTERDAM T+31 (0)10 4110144 F+31 (0)10 4117924

VOOR INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN www.wdw.nl
Einfo@wdw.nl OPENINGSTIJDEN: DINSDAG TOT EN MET ZONDAG, 11:00-18:00 MJK geldig26

CBK6DORDRECHT.nl
http://www.cbkdordrecht.nl
mailto:conso@xs4all.nl
http://www.xsLall.nl/-conso
http://www.boijmans.nl
http://www.wdw.nl
mailto:Einfo@wdw.nl


varen en het beeld van de Belgische kunst in het buitenland 
bijstellen.
Extra City opent ambitieus met de tentoonstelling Dedicated 
to a Proposition. Naast werk van artists-in-residence Mike 
Bouchet, Terence Koh en Robin Rhode, is er erg uiteenlo
pend werk te zien van kunstenaars als Joost Conijn, Paul 
Graham, Enrique Metinides, Damian Ortega, Ana Torfs en 
Chris Burden - meteen een proeve van het internationale 
beleid dat Extra City beoogt. De titel Dedicated to a 
Proposition refereert aan de toespraak die de Amerikaanse 
president Abraham Lincoln tôt de bevolking hield ten tijde 
van de algehele burgeroorlog in 1863. In die speech allu
deerde Lincoln op het Amerikaanse beginsel dat iedereen 
gelijk voor de wet wordt geboren; het is meteen een duide
lijke vingerwijzing dat deze tentoonstelling het maatschap
pelijk en politiek potentieel van de actuele kunst wil aan
spreken.
De tentoonstelling opent met de multimediale installatie 
Great Balls of Fire van Leon Grodski. In een leefruimte staat 
een televisietoestel waarop een bedelaar op een bezwerende 
toon de kortzichtige reacties van het publiek in woelige poli- 
tieke tijden aankaart. Met de rokende WTC-torens op de ach
tergrond peilt hij naar de opinies van de mensen. Van 
Francis Alÿs speelt hier een video van een performance 
waarin de kunstenaar test hoe lang hij in het centrum van 
Mexico City ongestraft met een 9mm Baretta kan rondlo
pen - een actie die hij nog eens overdeed als ’re-enactment’ 
met medeweten van de politie. Sebastian Diaz Morales filmt 
een menigte die voor het parlementsgebouw in Buenos Aires 
protesteert tegen een wet die betogers zware sancties oplegt. 
Enrique Metinides monteerde opnames van allerlei ongeluk
ken -van moorden tot aardbevingen- in een filmische 
sequens. Van Luc Tuymans hangt er onder meer Prisoners 
of War, een schilderij naar een televisiebeeld van vier ge
vangenen uit de Golfoorlog.
Hoewel de politieke daadkracht van de kunst het meest 
openlijke motief van de tentoonstelling vormt, wordt tege
lijk een andere agenda bespeeld. Door de tentoonstelling 
loopt immers nog een ’non-scenario’ dat het ruimtelijke en 
temporele karakter van de kunsthal wil bevragen. De sleu
tel voor dat scenario ligt besloten in twee markante ‘wer
ken’: het krantenartikel over de schipbreuk uit 1816 waar
op Théodore Géricault zijn schilderij Le Radeau de la 
Méduse baseerde en oude installatiefoto's van het werk van 
Edvard Munch. Géricault wordt aanzien als de eerste kun
stenaar die een gegeven uit de media ‘verwerkte’, een pro
ces dat bij veel hedendaagse kunstenaars - en Luc Tuymans 
in het bijzonder - zeer populair is. Een stapel kopieën van 
het persartikel uit 1816 ligt in de tentoonstelling tussen de 
TV Commercials 1973-1977 van Chris Burden en het werk 
New Sexual Life Styles van Gerard Byme. Beide hebben de 
impact van de media op de kunst tot onderwerp. Chris 
Burden kocht tien seconden reclametijd van twee televisie
kanalen in Los Angeles. Drie geblokletterde aforismen 
- “science has failed”, “heat is life” en “time kills” - wor
den afgewisseld met een close-up van het gezicht van 
Burden die ze verkondigt. Gedurende vijf dagen werd het 
reguliere tv-programma 72 keer door deze Poem for L.A. 
onderbroken.
De foto- en video-installatie van Gerard Byme reconstru
eert een discussie tussen seksuologen, feministische les
biennes, masculinisten en biseksuelen over New Sexual 
Lifestyles. Het debat, dat in 1973 werd gepubliceerd in 
Playboy, wordt nagespeeld door twaalf acteurs in een dra
matische setting, het laatmodernistische Goulding House 
op het Ierse platteland dat uit dezelfde periode dateert. De 
acteurs gaan een voortdurend gevecht aan met de geloof
waardigheid en authenticiteit van hun personage. De leef
stijlen die in Playboy met verve worden bediscussieerd, zijn 
immers al lang gedateerd. Door de historiografische metho
de van de reconstructie toe te passen op een modieus, tijd
gebonden en vergankelijk product als Playboy magazine, 
raakt Byme aan de voortdurende spanning tussen actualiteit 
en geschiedenis. In de Playboy-é&scussie wordt het recente 
verleden steeds opnieuw als voorbijgestreefd afgedaan, om 
de actualiteit in de verf te kunnen zetten. Door de historise-

Zicht op de tentoonstelling Dedicated to a Proposition, Extra City, 
Antwerpen, 2004

rende blik van Byme komt het vergeten echter als motor van 
de actualiteit bloot te liggen. Zijn werk is dan ook erg toe
passelijk in een kunsthal als deze. De kunsthal fungeert 
doorgaans als een tentoonstellingsmachine: geen bewaar
plaats van het verleden maar een schouwplaats van het he
den. Net als een ‘magazine’ presenteert en documenteert de 
kunsthal actuele trends en stromingen, waardoor de kunst
werken iets van persberichten krijgen die de volgende dag 
achterhaald zijn. Dat vergeten wil Extra City alvast indach
tig zijn. Zo valt de aanwezigheid op van de recent overle
den kunstenaar Guy Mees. Zijn recente werken ogen ver
rassend fris en gaan een bijzondere dialoog aan met de an
dere, overigens erg jonge kunstwerken.
De oude installatiefoto’s van de Noorse kunstenaar Edvard 
Munch thematiseren het ruimtelijke tentoonstellingskader 
van de kunsthal. Wanneer Munch in 1903 zijn schilderijen 
op één lijn tegen een witte muur hangt, zet hij een histo
rische stap van de salonopstelling naar de witte kunstruimte. 
Het idioom van de white cube geldt tot op heden als de 
meest neutrale en evidente inrichting van tentoonstellings- 
ruimtes. Extra City betrekt daarentegen een eigenzinnige en 
confronterende industriële ruimte die een rudimentaire re
novatie onderging. De keuze voor dit type gebouw, dat in 
kunstmiddens erg populair is, was vooral pragmatisch. 
Extra City kwam immers met de eigenaar overeen om het 
pand te huren voor de symbolische prijs van één euro per 
jaar. De eigenaar droeg ook de kosten van de verbouwing. 
De grond is eigendom van de haven van Antwerpen, die in 
2007 zal beslissen over de bestemming van het pand en dus 
over de ‘verblijfsvergunning’ van Extra City. Vanwege die 
onzekerheid en om budgettaire redenen beperkte Extra City 
zich tot het installeren van de noodzakelijke voorzieningen 
zoals water, gas, elektriciteit, en het afsluitbaar maken van 
het gebouw. De architecturale ingrepen zijn minimaal: de 
elementen die het instituut herkenbaar maken, zoals het 
directielokaal (in de vorm van een bureaucontainer) en de 
ontvangstbalie, werden ontworpen door B-architecten en 
los in de ruimte geplaatst. Dat levert een tijdelijk totaalbeeld 
op waarbij het instituut en de industriële hal los van elkaar 
kunnen worden gelezen.
Het enige werk dat op de architectuur van Extra City in
speelt, is de installatie van Gert Robijns. In het centrum van 
de T-vormige gang, die geflankeerd wordt door de betonnen 
compartimenten van de voormalige graanopslagplaats, 
plaatste hij een hek en een basketbalring. Een van de com
partimenten bouwde hij om tot een garagebox, waarin 
‘voorlopig’ een aantal buizen zijn neergelegd. De hal krijgt 
iets van een binnenstraat, of van de semi-publieke ruimte 
achter een appartementsgebouw. Robijns’ absurde compo
sitie met hek en basketbalring toont de relativiteit van de 
transformatie van loods tot kunsthal: uiteindelijk is dit niet 
meer dan een tijdelijke speeltuin voor de kunst. Tegelijk 
stelt Robijns’ werk de vraag naar de toekomst van Extra City.

Een permanent verblijf op deze locatie is allerminst uitgeslo
ten. Extra City past immers netjes binnen de huidige steden
bouwkundige visie op het Eilandje, het belangrijkste stads
vernieuwingsgebied van Antwerpen. Met het toekomstige 
Museum aan de Stroom, de nabijgelegen Metropolis, de 
Filharmonie, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de 
grootschalige woningbouwprojecten zal dit excentrisch ge
legen stadsdeel ongetwijfeld uitgroeien tot een place to be.

Wouter Van Acker

^Dedicated to a Proposition, tot 20 februari in Extra City, 
Mexicostraat, Kattendijkdok, Kaai 44, 2030 Antwerpen 
(0484/421.070; http://extracity.org).

LÉONARD MISONNE. Uit het nagelaten werk van 
Léonard Misonne (1870-1943) zijn voor de tentoonstelling 
in het Waalse fotografiemuseum te Charleroi een hon- 
derdtwintigtal foto’s geselecteerd. De afdrukken zijn met 
diverse technieken gemaakt en hebben het ‘schilderachtige’ 
effect met elkaar gemeen. Misonne is België’s internatio
naal vermaarde vertegenwoordiger van het pictorialisme 
(hoewel hij strikt genomen na de hoogdagen van die stijl ac
tief was) en hij wordt nog steeds geapprecieerd, afgemeten 
aan de duizenden dollars die voor sommige oorspronkelij
ke afdrukken worden gevraagd. De tentoonstelling werd 
bovendien verlengd en daar zullen de evidente technische 
beheersing en het gewild artistieke karakter van zijn foto’s 
niet vreemd aan zijn.
Het is nochtans niet moeilijk zich wat verloren te voelen in 
de confrontatie met deze beelden. De pictorialistische es
thetiek staat, vooral in zijn Europese versie, haaks op he
dendaagse kritische verwachtingen en gevoeligheden wat 
fotografie betreft, hoewel ze nog populair is bij fotoclubs en 
ook in andere media verder leeft. En het genre waarin 
Misonne uitblonk en dat het overgrote deel van zijn 15.000 
nagelaten opnames beslaat, het rurale landschap, wordt te 
zeer geplaagd door academische traditie en conventie om het 
moderne oog te kunnen bekoren. Toch is dat geen reden om 
ons te beperken tot een strikt historisch-contextuele interpre
tatie. Om te begrijpen wat ons aan dit vrij repetitieve oeuvre 
bindt of wat ons ervan scheidt, dienen we te peilen naar het 
verlangen dat door deze pastorales wordt bezongen.
De landschappen van Misonne tonen de landelijke omge
ving op mensenmaat; het zijn geen adembenemend wijde 
vista’s, maar besloten taferelen met watermolens en grazen
de schapen. De ruimte, afgebakend door de vertrouwde bo
men en huisjes, door landweg of struikgewas, kan makke
lijk overzien en - in de verbeelding - te voet doorkruist wor
den. De scènes worden bevolkt door figuren die bij het gen
re horen: schapen, runderen, veehoeders, waterdragende 
vrouwen, melkmeisjes, paard met boer en kar enzovoort. 
Het zijn nauwelijks gepersonaliseerde figuren die de com
positie structuur geven en het genre duiden. Realisme of so
ciale betrokkenheid zijn Misonne vreemd. De leefomstan
digheden op het platteland zijn niet zijn onderwerp. Dat is 
niet omdat hij een sociale idylle in stand wil houden; het is 
een esthetische keuze, een keuze om te fictionaliseren. 
Illustratief daarvoor is het gebruik van tegenlicht om de fi
guren een lichtkrans te geven. Het tekent ze dramatisch af 
tegen de achtergrond, maar maakt ze ook enigszins onwer
kelijk. v
Het halffictieve statuut van de personages hangt samen met 
de verhouding tussen voor- en achtergrond op veel foto’s. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Franse strekking bin
nen het pictorialisme, moest voor Misonne niet elk fotogra
fisch detail verhuld worden door een pittoresk effect of een 
bewerking van de afdruk. Vooral op het voorplan van de 
scène, onderaan de foto, is de grilligheid van de natuur in 
de vorm van waterplassen, modder, sneeuwhopen, gras, 
grind of struikgewas vaak het belangrijkste visuele patroon. 
In het latere, soms modernere werk kan het zelfs overheer
sen. Op de achtergrond zijn dergelijke details echter afwe
zig. Bijna elke vormdefinitie ontbreekt daar. Er is een over
dadig gebruik van sfumato en atmosferisch perspectief 
- het vervagen van contouren en lichter worden van kleur-

Heykes Sharapova! 
ikke man 50 Oost-VI 
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Het NICC organiseert — in samenwerking met het M HKA

Create & Tell
26.02.2005

Een symposium met als centrale inzet 

de vraag naar het vormgeven en invul

len van projectmodellen.

.. .Omtrent de plaats van woorden en da

den, wat houdt het auteurschap van een 

curator, een criticus, een kunstenaar en 

een collectioneur in ?

Hoe gaan deze vier auteurschappen 

met elkaar om, hoe beïnvloeden ze el

kaar, hoe realiseren ze zich ?

Gesprekken over dit onderwerp vinden 

plaats in de maanden voorafgaand aan 

het symposium en worden gebundeld in 

een publicatie. De publicatie wordt voor

gesteld tijdens het symposium.

Symposium: zaterdag 26 februari om 14u in de 
zaal van MuHKACinema in het Fotomuseum, 
Waalse kaai 47, 2000Antwerpen

NICC vzw, Museumstraat 50, B-2000 Antwerpen
T+32 (0)3/216 07 71 F+32 (0)3/21607 80 info@nicc.be www.nicc.be

Kunst
In Huis
kennen
is kunst
in huis
hebben

Kunstuitleen. In Vloonderen een te weinig gekende mogelijkheid.

KUNSTIIHUS

Nochtons heeft Kunst In Huis negen filiolen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hosselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, Turnhout en Woregem - woor u. uit een grote voorrood recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u groog in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor oltijd... 
Kunstuitleen vroogt om een bijzondere ottitude. De kunstervoring komt centrool te stoon en het 
"bezitten” von het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engogement helpt. Kunst In Huis wil meer openheid creëren voor octuele kunst. Omdot 
iedereen een outhentiek kunstwerk in huis moet kunnen holen wordt de moondelijkse huurprijs 
bewust erg loog gehouden (7 Euro per moond, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden bijzondere 
torieven.

Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenoors): 
T 02 247 97 10. U vroogt noor Inge 
f info@kunstinhuis.be

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie von de Vloomse Gemeenschop, Administrotie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Museo.
De Provincie Vlooms-Brobont ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven

Els Vanden 
Meersch

Paranoid 
obstructions

Tentoonstelling fotografisch werk
14 januari 2005 tot en met 13 maart 2005

stedelijk museum Vander Kelen-Mertens, 
Savoyestraat 6, 3000 Leuven

opening op vrijdag 14 januari 2005 om 20.00 uur

ma - za: 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag en feestdagen: 14.00 uur tot 17.00 uur
wo 23 februari 2005: 10.00 uur tot 19.00 uur

Presetatie fotoboek
Els Vanden Meersch, Paranoid obstructions 
met bijdragen van
Hilde Van Gelder, War is coming home (essay)
Alice Evermore, Visitation (gedicht)
Uitgegeven door
Lieven Gevaert Research Centre for Photography
Leuven Universitaire Pers
Info en bestellingen: www.lup.be

Lezing
Een donkere god achter elke foto.
Over representatie, perspectief en moderniteit 
door Mare De Kesel
23 februari 2005, 20.00 uur
Kunstencentrum Stuk (auditorium)
Naamsestraat 96
3000 Leuven

Info:
stedelijk museum Vander Kelen-Mertens, 
Savoyestraat 6, 3000 Leuven
T. +32 16 22 69 06
Fax +32 16 89 30
lore.vanhees@leuven.be
www.leuven.be/museumsite Leuven. 

/Eeuwenoud, 
springlevend.

il/""!
Hilietd
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of grijstoon om diepte te suggereren - waardoor het deel bo
ven de horizont’of de bovenste helft van de foto vaak vooral 
uit een variatie bestaat van monochrome kleurwaarden. In de 
verte lost alles op in de eeuwige mist die het land bedekt.
De achtergronden zijn ook het duidelijkst bewerkt. Niét al
leen wordt er gegoocheld met lichteffecten en worden sa
mengestelde wolkenpartijen toegevoegd, ook de afdrukme- 
thodes van Misonne (onder meer een oliedrukprocédé) la
ten veel ruimte voor manipulatie van textuur en pigment, 
voor het manuele bijwerken van de oorspronkelijke opna
me tot een waardige afdruk. Zelf beschouwde Misonne al
leen de voltooide print als ‘zijn werk’; het negatief was een 
begin, een van de bouwstenen. Het grafisch ingrijpen beves
tigt enerzijds de fotograaf als auteur en, wanneer de schil
derkunst als eerbiedwaardig model fungeert, zijn eventuele 
kunstenaarschap; maar het impliceert ook een reductie van 
het registrerende karakter of van de realiteitswaarde van de 
foto. Terwijl in teken- en schilderkunst grof gezegd alle de
tails tot de representatie behoren - het detail is altijd eerst 
potloodlijn, borstelstreek of verfspat - zijn details in de fo
tografie vooral een eigenschap van het onderwerp. De pre
cieze structuur van boomschors op een foto ontspringt eerst 
en vooral aan de boom zelf. Dat houdt in dat een grafische 
ingreep in het fotografische beeld bijna altijd ook zal aan
gevoeld worden als een reductie (los van de appreciatie 
daarvan), een verlies van detaillering en realiteitswaarde. 
Terzelfdertijd ontstaat daardoor ook een polarisering tussen 
het ‘werkelijke’ karakter van de registratie en het ‘verbeel
de’ van wat met de hand wordt toegevoegd.
In de landschappen van Misonne is de natuur één. Alles gaat 
gehuld in dezelfde grijze nevel, een waas die continuïteit 
waarborgt tussen de beeldelementen en een bijna mystieke 
samenhang suggereert. Het licht lijkt niet te breken, maar 
rond te waren in de vele verschijningsvormen van water. De 
figuren in deze ether zijn nooit in conflict met hun omge
ving, ze worden erin opgenomen. De rook van de ochtend
lijke sigaret, opgestoken door een groep arbeiders, verbindt 
hen meer met de ochtendmist dan met hun industriële acti
viteit, en zelfs in de stadsbeelden concentreert Misonne zich 
bij voorkeur op de onontkoombare regen, op weer en wind 
die niemand sparen.
Het tijdsbegrip dat in deze natuur geldt - en volgens de fo
tograaf zelf is tijd zijn voornaamste onderwerp - is niet de 
abrupte tijd van de klok, het afgemeten moment dat ge
woonlijk wordt geassocieerd met fotografie, maar de provi
dentiële tijd, de eeuwige cyclus, de tijdeloosheid. Deze 
beelden trekken zich terug uit het hier en nu. Alles wordt 
van zijn al te particuliere karakter ontdaan: koe wordt Koe 
en mens wordt figuur. Dat verklaart ook het verstilde en on
persoonlijke van de personages, die vaak eerder verteld dan 
weergegeven lijken.
De blik die beweegt van het eerste aandachtspunt naar het 
gehele beeld, beweegt meestal ook van voorgrond naar ach
tergrond. Hij beweegt meteen ook van het geregistreerde, 
natuurlijke detail naar de ideële scène, van de empirische 
realiteit naar een fictieve wereld. En hij beweegt zich uitein
delijk van het documentaire naar het artistieke beeld: het 
beeld van de fotograaf die als kunstenaar intervenieert en 
zijn vaardigheid laat gelden. Uit die bewegingen spreekt 
een verlangen om het rurale landschap niet enkel te be
schouwen als een steriele, op zich staande wereld van klein
burgerlijke nostalgie, maar om het op de bestaande wereld 
te enten. Bekeken vanuit een romantische kunstopvatting: 
om diezelfde wereld te behoeden voor de moderne chaos. 
Die dijk van conservatisme hebben Misonne en andere pic- 
torialisten opgericht tegen de moderne wereld in het alge
meen en de morsige beeldenvloed van de amateurfotografie 
in het bijzonder. Geen vergeten kwesties. En omdat dat pro
ces hier binnen het beeld aan het werk is, kunnen we onze 
houding ten opzichte van het verlangen van deze beelden 
afmeten aan ons oordeel over de foto’s.

Peter Rotsaert

►►Léonard Misonne, tot 27 februari in het Musée de la 
Photographie, 11 avenue Paul Pastur, 6032 Charleroi 
(071/43.58.10; www.museephoto.be).

Léonard Misonne

En passant, 1908

FAKE/NOT FAKE. Onder de titel Fake/Not Fake heeft 
het Groeningemuseum in Brugge de moed gehad een be
hoorlijk ontluisterende tentoonstelling op te zetten over 
vroegere restauraties van de zogenaamde ‘Vlaamse primi
tieven’. Ontluisterend omdat een vraagtekentje wordt ge
plaatst bij de reputatie van die werken. Zes (weliswaar min
der belangrijke) werken uit de 15de eeuw —van een 
Annunciatie en Geboorte van Christus door Petrus Christus, 
over een werk uit het museum van Doornik dat aan Van der 
Weijden wordt toegeschreven, tot anonieme werken - wer
den onder de loep genomen door het gespecialiseerde labo 
van de universiteit van Louvain-la-Neuve. De modernste 
beeldvormingstechnieken, infrarood- en ultravioletbelich- 
ting en pigmentanalyse, werden erop toegepast.
Het resultaat is ontnuchterend. De toplaag van de vandaag 
fraai ogende, goed geconserveerde werkjes uit de 15de 
eeuw, blijkt in feite - soms voor 80 % - het werk van de res
taurateur te zijn. De onderliggende originele compositie 
bleef weliswaar in grote mate behouden, maar wat de toe
schouwer vandaag te zien krijgt, blijkt voor een groot deel 
‘nieuw’. De restaurateurs schrikten er niet voor terug om 
grote delen van het schilderij tot op het hout af te schrapen 
en gewoon opnieuw te beginnen. Figuren kregen nieuwe 
gezichten (zo de Maria en Jozef uit het werk van Petrus 
Christus), details werden bijgeschilderd of ook wel eens 
weggelaten, de compositie kreeg meer diepte. De restaura
teurs brachten ook valse craquelures aan, valse signaturen 
en data, ja een vals devies van de secretaris van Filips de 
Goede werd op de achterkant van een paneel bijgeschil
derd.
De argeloze toeschouwer die door de tentoonstelling loopt, 
vraagt zich af hoe dit soort vervalsing ooit is kunnen door
gaan voor ‘restauratie’. Het enige wat voor de ingrepen 
blijkt te pleiten is de vaak belabberde toestand van de origi
nelen, zoals die uit oude foto’s blijkt, of de toestand van de 
originele verflagen.
De manipulatie die elk van de zes werken heeft ondergaan, 
wordt uitvoerig getoond met uitvergrote details en begelei
dende documentatie. In een laatste zaal wordt meer verteld 
over de belangrijkste ‘schuldige’ van deze wel bijzonder in
grijpende restauraties. Er is flink wat origineel materiaal en 
documentatie over Jef Van der Veken (1872-1964) bijeen
gebracht. De man genoot het vertrouwen en de achting van 
de grootste kenners uit zijn tijd, zoals Max Friedlander, 
Georges Hulin de Loo of Eduard Michel. Nog in 1948 gaf 
Max Friedlander een certificaat van echtheid aan een door 
Van der Veken gerestaureerd schilderij. Grappig is dat die
zelfde Jef Van der Veken werd opgeroepen als getuige op 
het proces van Han van Meegeren. Nochtans was Van der 
Veken een nauwelijks subtieler vervalser dan Van 
Meegeren. Er zijn virtuoze tekeningen van hem te zien 
waarop hij - zoals elke vervalser - zeer handig elementen 
van verschillende meesters combineert. Maar Van der 

Veken annoteert wel zijn combinaties: "platsmoel (naar) 
Holbein, ogen bisschop Holbein, mond Cranach”.
Van der Veken verwierf faam in 1927 toen hij verkondigde 
dat één werk op de tentoonstelling Flemish and Belgian Art 
1300-1900 in Londen, een Mystiek Huwelijk van de Heilige 
Catherina, een vervalsing van zijn hand was. Hij kon het 
eenvoudig bewijzen met een foto van de dochter van zijn 
tuinman: hij had haar portret in het schilderij verwerkt. Wat 
hij niet vertelde was dat een groot aantal werken uit de toen 
befaamde collectie Renders van Vlaamse primitieven ook 
grondig door hem onder handen was genomen. Een ervan, 
de zogenaamde Renders-Madonna van Van der Weijden uit 
het museum van Doornik, wordt trouwens op de tentoon
stelling ontmaskerd als een werk dat grotendeels door Van 
der Veken is geschilderd. Nog een overeenkomst met Van 
Meegeren is dat collectioneur Renders aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog een twintigtal door Van der Veken 
gerestaureerde Vlaamse primitieven aan nazi-kopstuk 
Herman Goering verkocht.
Maar in tegenstelling tot Van Meegeren werd Van der 
Veken nooit verontrust. Integendeel, hij was dé technische 
expert op het gebied van de Vlaamse primitieven. Hij res
taureerde voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
in Brussel en Antwerpen, het Groeningemuseum en het 
Sint-Jans Hospitaal in Brugge. In 1933 nam hij de Madonna 
en Kanunnik Van der Paele van Jan Van Eyck onder han
den, in 1937 de Adam en Eva uit het Lam Gods. Hij was het 
ook die de kopie van de gestolen Rechtvaardige Rechters 
maakte.
De tentoonstelling presenteert die biografische gegevens 
over Van der Veken, maar gaat helaas niet in op de vraag 
waarom hij zijn activiteiten zonder problemen heeft kunnen 
uitoefenen, ongetwijfeld met medeweten van de conserva
toren van onze grote musea. We worden hier nochtans ge
confronteerd met een interessant stukje receptiegeschiede
nis van de 15de-eeuwse schilderkunst, een receptiegeschie
denis waarover twee jaar geleden de belangwekkende ten
toonstelling 7902 revisited liep in het Arentshuis dat bij het 
Groeningemuseum hoort. Daarin werd mooi aangetoond 
dat de herontdekking van de ‘Vlaamse primitieven’ perfect 
in de romantische herontdekking van het verleden paste. 
Het geval Van der Veken is een gedroomd vervolg op dat 
verhaal. Van der Veken kreeg een opleiding als decoratie
schilder in de academische traditie, wat resulteerde in een 
virtuoze techniek die losstond van elke artistieke ambitie. 
Je zou hem een laat vertegenwoordiger van de neogotiek 
kunnen noemen. Rond 1900 leidde hij de succesvolle ‘Early 
Art Gallery’ die pastiches van oude kunstwerken leverde 
aan de rijke burgerij. Toen die handel tijdens de Eerste 
Wereldoorlog instortte, vond hij met succes een nieuw af
zetgebied in de restauratie.
De manier waarop Van der Veken restaureerde is door en 
door romantisch. Hij respecteerde niet de ‘letter’ maar wel 
- wat hij en zijn tijdgenoten opvatten als - de ‘geest’ van 
deze werken. Geen wonder dus dat de door hem behandel
de collectie Renders in de jaren twintig en dertig zeer in de 
smaak viel bij het publiek. Hoe dubieus zijn praktijk van
daag ook is, zij markeert een niet te ontkennen fase in de re
ceptiegeschiedenis van de 15de-eeuwse schilderkunst. De 
problematiek (het - zeer letterlijke - aanpassen van kunst
werken aan de smaak van de tijd) is veel ruimer dan het ge
val Van der Veken alleen. In dat opzicht is het jammer dat 
de tentoonstelling blijft steken in de wat simplistische fake/ 
not fake-problematiek.

Mare Holthof

• Fake/Not Fake. Restauraties reconstructies falsificaties. 
Het conserveren van de Vlaamse primitieven in België (ca. 
1930-1950), tot 28 februari in het Groeningemuseum, 
Dijver 12, 8000 Brugge (050/44.87.12; www.brugge.be/ 
musea).

RIRKRIT TIRAVANIJA. Er heerst vandaag een tendens 
om de retrospectieve als een reactionair en achterhaald ver
schijnsel terzijde te schuiven, vanwege te auteursgericht en 
te zeer verstrengeld met de romantische cultus van de indi-

Bart Stolle's

lew fixed media show
Vr 28 januari tem vr 25 februari '05
Ma-vr 11 u00 -18u00 / zo 14u00 -17u00
Open tot 20u30 (indien er voorstellingen zijn in
soete- of labozaal)
STUK . Expozaal. gratis
Vernissage
Do 27 januari. 20:30 . STUK Expozaal. gratis

Performance met concert MING
18 februari. 22u00 . STUKcafé . gratis
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t/m 26 februari
Presentatie vrijdag 28 januari 20.00 u. (do.vr.za. 13.00 -17.00 u.)

The Blind 
Leading the Blind
Nathalie Bruys 
Karin Arink 
Peter Verhelst 
Patrick De Clerck 
Peter Buggenhout 
Gerda Dendooven 
Maria Roosen

lokaal| BREDA
O1 E: breda@lokaal01.org

Kloosterlaan 138 
(NL) 4811 EE Breda 
T: +31 (0)76 5141928 
F: +31 (0)76 5207124 
www.lokaal01.org

t/m 20 maart
Presentatie vrijdag 11 februari 20.00 u. (do.vr.za.zo. 13.00-17.00 u.)

Today 
is just 
a copy 
of yesterday
10 februari - 2 april

Robert Barry 
Pierre Bismuth 
Daniel Buren 
Manon de Boer 
Mario Garcia Torres 
Douglas Gordon 
Joachim Koester 
David Lamelas 
Jonathan Monk 
Ian Wilson
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STILL UIT FILM ‘BLOW UP' VAN ANTONIONI

‘BLOW UP’
DIMITRI RIEMIS / TIM RYCKAERT
VAN MAANDAG 14 TOT EN MET DINSDAG 22 MAART 2005

POLYVALENTE ZAAL SINT LUCAS ANTWERPEN
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Lijnen en afvallen
Derk Thijs
Kris Van Dessel
Arjan Janssen
Willy De Sauter 
Bart Van de Vijveré 
Frederic Geurts 
Mare Nagtzaam

Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190
1000 Brussel
janmot@skynet.be
www.galeriejanmot.com
donderdag t/m zaterdag 14u-18u30
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SINT LUCAS ANTWERPEN
KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL ANTWERPEN
SINT-JOZEFSTRAAT 35, 2018 ANTWERPEN

INFO 03 223 69 70
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tentoonstelling 
17.02 - 10.04.2005 
di-zo 14-18 uur 
toegang gratis

opening en lezing:
Arno Brandlhuber / Martin Burckhardt 
do 17.02.05 / 20 uur
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viduele kunstenaar. Toch blijft dit tentoonstellingsgenre de 
beste manier om een oeuvre te bevragen op zijn consisten
tie, zijn contradicties en consequenties, en om dus verder te 
gaan dan het idée reçue dat van kunstenaar X bestaat. 
Anderzijds degenereert de retrospectieve tentoonstelling 
vaak tot een onwrikbaar en ongeïnspireerd format dat met 
het nodige kunst- en vliegwerk ook aan kunstenaars wordt 
opgelegd die geen traditionele kunstobjecten en dus geen 
traditioneel oeuvre produceren.
Het pleit voor Rirkrit Tiravanija dat hij zich met zijn 
Boijmans-tentoonstelling A Retrospective (Tomorrow Is 
Another Fine Day) aan dit automatisme heeft onttrokken. 
Het is een retrospectieve zonder fysiek aanwezige werken: 
de grote Bodonzaal van het Boijmans is gevuld met lege 
ruimten, doorgaans uit hout opgetrokken, die tentoonstel
lingsruimten reproduceren waarin Tiravanija ooit heeft ten
toongesteld. Informatie over de ontbrekende werken is 
vooral afkomstig van drie ‘scripts’ die zijn geschreven door 
Philippe Parreno, Bruce Sterling en de kunstenaar zelf. Het 
script van Sterling, dat op diverse plekken in de tentoonstel
ling uit luidsprekers klinkt, werd in de mond gelegd van het 
spook van een overleden gourmet annex kunstliefhebber. 
Tiravanija’s eigen tekst is te horen via een audiogids waar
op een goed gecaste Amerikaanse vrouwenstem in het 
Engels op een betuttelend-didactische toon uitleg verschaft 
over de carrière van Tira Ven Itsch (zoals zij het uitspreekt). 
Tegen het script van Parreno kan men aanlopen in de vorm 
van een performer, wederom een ghost, maar een gemate
rialiseerde. Er zijn ook gidsen die het didactische script van 
Tiravanija live voordragen.
Vooral in de vroege jaren negentig maakte Tiravanija zich 
wel eens schuldig aan de romantische suggestie van een on
gedwongen sociabiliteit; in een fraaie dialectische volte 
transformeerde hij de kunstwereld van een domein van ver
vreemding en commodification tot een utopisch gebied van 
ongedwongen samenzijn. De Franse curator Nicolas 
Bourriaud kon de Thaise kookgeurtjes van Tiravanija goed 
vermengen met zijn eigen gebakken lucht; welke kunste
naar was beter geëigend dan Tiravanija om te suggereren 
dat de kunstwereld de beste van alle mogelijke werelden is? 
Bourriaud promoveerde Tiravanija tot een van de hoofdrol
spelers van een ‘relationele kunst’ die vormen van sociabi
liteit ensceneert die in het alledaagse kapitalistische leven 
nauwelijks nog bestaan, en die daarom een modelkarakter 
zou hebben. Nu kan kunst onder bepaalde omstandigheden 
wel als model functioneren, maar Bourriauds constructie 
was vooral een vorm van branding zonder duidelijke con
sequenties. Dat maakte zijn notie juist aantrekkelijk voor 
een schuldbewuste kunstwereld, die zichzelf plots getrans
formeerd zag tot een speelse elite die de rest van de maat
schappij tot voorbeeld kon strekken.
In Untitled (Tomorrow is Another Day), dat in 1996 te zien 
was in de Kölnischer Kunstverein, liet Tiravanija al een ze
kere onvrede doorschemeren-met een al te rooskleurige en
scenering van sociabiliteit. De ruimte van de Kunstverein 
— die voor een van de grootste leegtes in het Boijmans 
zorgt - bevatte een kopie van zijn New Yorkse appartement, 
dat door bezoekers 24 uur per dag gebruikt kon worden om 
te eten, te slapen en tv te kijken. Gerelativeerd werd deze uto
pie van gastvrijheid doordat het appartement achter de grote 
ramen van de Kunstverein stond, en dus als het ware in een 
etalage terechtkwam. Het bouwsel bood wel enige beschut
ting voor blikken van buitenaf, maar het kreeg ook iets van 
een showroom, een Big Brotherattractie avant la lettre. Naast 
de houten constructie stonden potpalmen die onvermijdelijk 
aan Marcel Broodthaers herinnerden. Toch bleven deze ele
menten ondergeschikt aan de sfeer van hippieromantiek, aan 
de hypocriete suggestie dat de kunst asiel verleent aan het le
ven. In de Boijmans-retrospectieve komt Tiravanija echter 
veel dichter in de buurt van Broodthaers’ analyse van kunst 
en kunstinstellingen. Het spel met echte gidsen en audiogid- 
sen is zo nadrukkelijk dat de sturende, zelfs dwingende rol er
van in de huidige tentoonstellingscultuur aan de orde wordt 
gesteld. Waar Tiravanija afwijkt van wat educatieve dien
sten doorgaans bekokstoven, wordt die sturende werking 
dan weer tegengegaan.

■

Rirkrit Tiravanija

A Retrospective (Tomorrow is Another Fine Day), 
Museum Boijmans van Beuningen, 2004

Het lijkt er Tiravanija dus minder om te doen een ‘progres
sief, 'performatief' alternatief te ontwikkelen voor de con
ventionele retrospectieve; eerder is zijn tentoonstelling een 
spookachtige dubbelganger van museale standaardretro
spectieven. Door de haast karikaturale overdrijving van 
sommige trekken krijgen we een betere kijk op het functio
neren van het retrospectieve model. Ook het feit dat de 
kunstwerken ontbreken, betekent goedbeschouwd geen ra
dicale afwijzing van de norm maar juist een consequente 
omarming van de canoniserende en aura vergrotende wer
king van retrospectieven: wat is unieker dan afwezigheid, 
wat is auratischer dan tentoonstellingen en processen die 
onherroepelijk voorbij zijn? Juist door zijn werk of (in zijn 
geval) de relicten van zijn werk niet te tonen, vergroot 
Tiravanija het aura ervan. Tiravanija bedrijft cynische 
Aufiddrung: hij verschaft inzicht door zijn werk te mystifi
ceren. Het resultaat is een exemplarische tentoonstelling, 
die een plaats in het achterhoofd van iedere kunstenaar en 
tentoonstellingsmaker zou moeten krijgen. Het valt even
wel te hopen dat Tiravanija, na deze doorlichting van het 
tentoonstellingswezen, geen pas op de plaats maakt en dat 
hij op een minder romantiserende manier, met meer oog 
voor de institutionele en ideologische randvoorwaarden, zal 
proberen om in tentoonstellingsruimtes situaties te creëren 
die de grenzen van de kunstcontext doorbreken.

Sven Lütticken

►►Rirkrit Tiravanija, A Retrospective (Tomorrow Is 
Another Fine Day), tot 6 februari in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18/20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.75; www.boijmans.nl).

L’ART NOUVEAU. LA MAISON BING. Niet alleen de 
titel van de tentoonstelling in het Van Gogh Museum in 
Amsterdam - L’Art Nouveau. La Maison Bing - suggereert 
een directe relatie tussen de opkomst van de art nouveau en 
de oprichting van het Parijse verkooplokaal Maison Bing. 
Ook in de expositie zelf wordt de eigenaar van deze galerie, 
Siegfried Bing (1838-1905), als de grote man achter de ver
nieuwende vormgeving gepresenteerd. Dat de werkelijke 
geschiedenis heel wat gecompliceerder ligt, bleek vier j aar 
geleden op een heel bevredigende en groots opgezette ten
toonstelling over de art nouveau in het Victoria & Albert 
Museum in Londen. Maar de tentoonstelling in Amsterdam 
over de Parijse kunsthandel Bing is wel degelijk de moeite 
waard. Er valt veel moois en verrassends te zien.
Het idee om een tentoonstelling aan deze kunsthandel te 
wijden, werd gelanceerd en uitgewerkt door Edwin Bekker 
van het Van Gogh Museum en Evelyne Possémé van het 
Musée des Arts Décoratifs in Parijs, samen met de grote 
Bing-specialist Gabriel Weisberg. Het was een moedige en 

uitdagende gedachte. Het grote publiek zegt de naam Bing 
vermoedelijk (nog) niets en daarom moest veel aandacht 
worden besteed aan een verleidelijke, maar ook educatieve 
presentatie. Die is grotendeels geslaagd. Een lange reeks 
historische foto’s van het exterieur en het interieur van de 
galerie, die in december 1895 openging aan de Rue de 
Provence, zijn tot bijna ware grootte opgeblazen. Ze bren
gen de bezoeker meteen in de gewenste sfeer. De opzet van 
de tentoonstelling is helder en overzichtelijk. Het verdient 
lof dat alleen kunstwerken te zien zijn die daadwerkelijk 
ooit door Bing werden aangeboden. De prijzen die ze toen 
haalden, staan veelal ook vermeld, wat de opwindende sen
satie teweegbrengt dat men voor even terugkeert in de ge
schiedenis.
Siegfried Bing werd geboren in Duitsland maar verhuisde 
al in 1854 naar Frankrijk om samen met zijn vader een ke
ramiekfabriek te leiden. In 1876 werd hij tot Fransman ge
naturaliseerd. Gelet op de vijandelijke sfeer die ontstaan 
was na de Frans-Duitse oorlog, was dit bijna een must om 
zijn zakelijke belangen te kunnen blijven behartigen. Bing 
was toen al volop betrokken bij de handel in Japanse pro
ducten. Zijn voorkeur ging uit naar keramiek. Hij was zeker 
niet de eerste die in de kunst en cultuur van Japan geïnteres
seerd raakte. Sinds de openstelling van Japan in 1854 was 
er in heel Europa een levendige handel in Japanse snuiste
rijen ontstaan en was ook de kennis over Japan toegenomen. 
Het blijft overigens - maar dit terzijde - een intrigerende 
kwestie waarom Nederland zo’n bescheiden rol speelde in 
deze rage. Nederland was immers het enige land dat (wel
iswaar in beperkte mate) altijd handel had kunnen drijven 
met Japan. Al vanaf de jaren 1820 waren in Nederland 
openbare collecties met Japanse kunst te zien. Japanse ob
jecten spraken dus tot de verbeelding - en toch werd de 
19de-eeuwse culturele elite van Nederland niet op dezelfde 
manier geprikkeld als die van Parijs en Londen. Dat laatste 
centrum wordt overigens vreemd genoeg verzwegen in de 
tentoonstelling en het begeleidende boek. Ontdekte Parijs 
vooral de Japanse prentkunst, dan ontstond in Londen voor 
het eerst belangstelling voor Japanse kunstnijverheid. 
Verbazender nog is dat Christopher Dresser (1834-1904) 
nergens opduikt: deze bijna exacte tijdgenoot van Bing 
speelde een cruciale rol in de herontdekking van Japan in 
Engeland. Het toeval wil dat in de twee maanden vooraf
gaand aan de tentoonstelling in Amsterdam, een overzichts
tentoonstelling van deze Engelse ontwerper en handelaar te 
zien was in het Londense V&A. Daaruit bleek dat Dresser 
ook in Amerika veel invloed had op de belangstelling voor 
Japan. De Amerikaanse firma Tiffany, die voor Siegfried 
Bing zo belangrijk zou worden, was zich door toedoen van 
Dresser op Japan gaan richten. Het is buitengewoon interes
sant om de carrières van beide mannen te vergelijken en te 
zien hoe verschillend de kennismaking met Japan kon uit
pakken. De ontwerpen van Dresser benadrukken de een
voud en de functionele kanten van de producten uit Japan. 
Voor Bing, die zelf geen ontwerper was, zouden vooral de 
decoratieve aspecten en de invloed van de natuur op de 
kunstnijverheid belangrijk worden.
Na de presentatie van de Japanse periode van Bing, in feite 
het grootste deel van zijn carrière, wordt in het veel ruime
re vervolg van de tentoonstelling aandacht besteed aan zijn 
Maison de l’Art Nouveau en de uiteenlopende kunstwerken 
die hij daar vanaf 1895 aanbood. Waarom Bing deze nieu
we weg insloeg, wordt overigens niet helemaal duidelijk. 
Ook de impact van zijn Amerikaanse reis in 1894 en van het 
reeds bestaande Brusselse Maison d’Art komt op deze ten
toonstelling niet aan bod - de catalogus gaat hier wel uitge
breid op in. Beide inspireerden Bing om werk van eigen
tijdse schilders en ontwerpers te gaan verhandelen, in een po
ging om het sterk verminderde aanzien van Frankrijk in 
Europa op te krikken. Het boek Art nouveau in Fin de siècle 
France (1989) van Deborah Silverman biedt een beter zicht 
op de achtergrond en betekenis van Bing’s initiatieven aan 
het einde van de 19de eeuw. Silverman beschrijft hoe Bing, 
vanuit deze Japanse, Amerikaanse en Brusselse invloeden, 
een particulier initiatief ontwikkelde dat de Franse kunst
nijverheid onder nadrukkelijke verwijzing naar het glorie-
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volle Franse verleden weer ‘op de kaart zette’. Zij beschrijft 
echter ook dat dit pas in tweede instantie lukte. Zijn galerie 
L’Art Nouveau werd in 1895 immers unaniem kritisch ont
haald en zelfs vijandig bejegend. De Franse pers had voor
al problemen met het groot aantal buitenlandse kunstenaars 
dat Bing presenteerde. Na verloop van tijd ontstond een po
sitiever klimaat. Het karakter van Bing’s onderneming zou 
ook evolueren. Ten tijde van de Parij se W ereldtentoonstelling 
in 1900 werd Bing internationaal gewaardeerd voor zijn in- 
terieurfirma, die inmiddels meer gericht was op productie, 
op het maken én verhandelen van uiterst luxueuze en ele
gante meubelen. Bing kon maar kort genieten van zijn za
kelijke en artistieke succes; hij overleed in 1904.

Mienke Simon Thomas

^L’Art Nouveau. La Maison Bing, tot 27 februari in het 
Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, 1071 CX 
Amsterdam (020/570.52.52; www.vangoghmuseum.nl).

WILLEM SANDBERG IN HET STEDELIJK/ 
DUITSE KUNST IN NEDERLANDSE MUSEA. Wat 
zou het een verademing zijn als het Stedelijk Museum 
eens loskwam van de associatie met de mythische era 
Sandberg. De nieuw benoemde directeur Gijs van Tuyl 
heeft zich echter al opgeworpen als de geestelijke erfge
naam van het oude Stedelijk, en dit krijgt een nog preg
nantere lading nu bij zijn aantreden de tentoonstelling 
Sandberg nu. Ode aan een museumdirecteur is te zien. Het 
mag een ongelukkig toeval heten, want deze overigens 
nogal oppervlakkige presentatie is juist georganiseerd ter 
gelegenheid van de publicatie van Caroline Roodenburg- 
Schadd over Sandbergs verzamel-beleid - een boek dat 
een belangrijke bijdrage levert aan de demontage van het 
beeld van de legendarische directeur. Terzelfdertijd ver
scheen ook Duitse kunst in Nederland 1919-1964 van 
Gregor Langfeld, een studie die vergezeld gaat van twee 
collectiepresentaties, een in het Gemeentemuseum van 
Den Haag en een in het Groninger Museum. In beide pu- 
blicaties worden gangbare veronderstellingen over het 
Nederlandse verzamelbeleid getoetst en gecorrigeerd. De 
verschillende optiek die de auteurs hebben gekozen levert 
bovendien interessant vergelijkingsmateriaal op.
Roodenburg schreef met Expressie en ordening een boeien
de, zeer gedetailleerde kroniek van het directoraat Sandberg. 
Zij wil in de eerste plaats de idee ontzenuwen dat Sandberg 
zich niet met retrospectieve collectievorming bezighield, 
een beeld dat in hoge mate door hemzelf is gevoed. Dankzij 
het archief van het museum was het mogelijk een precieze 
reconstructie te geven van de overwegingen die tot aanko
pen hebben geleid, inclusief het gemarchandeer over prij
zen. De auteur schrikt er niet voor terug om ook afgespron
gen of mislukte transacties te onthullen. Een van de meest 
verrassende en ook overtuigende aspecten van het onder
zoek is dat de inbreng van conservator Hans Jaffé, de late
re hoogleraar moderne kunst die in 1934 als volontair bij het 
museum begon, wordt meegewogen. Met tal van voorbeel
den toont Roodenburg aan dat Jaffé en Sandberg, zowel bij 
de aankopen ais bij de presentatie van de collectie en de ten
toonstellingen, veel intensiever samenwerkten dan Sandberg 
en anderen later hebben doen voorkomen. Verder maakt zij 
aannemelijk dat Jaffé’s begrippenapparaat, dat ontleend 
was aan de Duitse kunstgeschiedschrijving, door Sandberg 
werd overgenomen of hem in ieder geval beïnvloedde en als 
kader diende bij het ontwerpen van een geschiedenis van de 
moderne kunst.
Het ging om concepten die zich vooral goed leenden voor 
het uitleggen van de moderne kunst aan een breed publiek. 
Zo blijkt het model van elkaar overlappende kunstenaars
generaties gedurende het gehele directoraat in het Stedelijk 
te zijn toegepast in een steeds wisselende collectiepresenta- 
tie. Ook het uitgangspunt dat de, kunstproductie kan worden 
herleid tot twee disposities, een apollinische en een diony- 
sische, is een aantal keren in didactische tentoonstellingen 
aangewend. Roodenburg transponeerde dit polaire model 

naar haar analyse van de voorkeuren van Jaffé en Sandberg 
bij de collectievorming. Zij schetst Jaffé als degene die het 
omvangrijke Van Goghbruikleen (van 1930 tot 1973 in het 
museum) als kern van de verzameling beschouwde en van 
daaruit lijnen naar het Duitse expressionisme trok, en 
Sandberg als degene die aanvankelijk meer affiniteit had 
met de abstractie van De Stijl. Later, in de loop van de jaren 
vijftig, zou dit bij beiden zijn omgeslagen, een ontwikkeling 
die culmineerde in Jaffé’ s proefschrift over De Stijl uit 1954 
en Sandbergs tentoonstelling De vitaliteit in de kunst van 
1959-1960.
Of die bijna te mooie symmetrische wissel zo sturend is ge
weest voor het aankoopbeleid als wordt gesuggereerd, waag 
ik te betwijfelen. Roodenburg moet in haar conclusie dan 
ook toegeven dat er wel veel werd verzameld, maar zonder 
een gericht beleid, Sandberg was meer een verzamelaar van 
losse werken dan het type dat weloverwogen een oeuvre 
volgt. Dit oordeel is eigenlijk nog vrij mild, want de lijst van 
gemiste kansen en genegeerde kunstenaars is pijnlijk lang, 
en wat wél werd aangekocht was vaak geen eerste keus. 
Hoe het verzamelbeleid van het Stedelijk zich tot dat van 
andere musea verhield, laat Roodenburg buiten beschou
wing. Na bijna duizend pagina’s werkt dat wat blikvernau- 
wend, en het is dan ook verfrissend om in Langfelds boek 
een vergelijkende benadering aan te treffen. Meer dan 
Roodenburg spreekt hij zich uit over het niveau van de aan
kopen, en dan komen Jaffé en Sandberg er niet zo best af. 
Langfeld documenteerde wat Nederlandse musea tussen 
1919 en 1964 aan moderne Duitse kunst hebben gekocht om 
een antwoord te vinden op een veel bredere onderzoeks
vraag, namelijk aan welke fluctuaties de waardering voor 
Duitse kunst in Nederland onderhevig is geweest. Zijn on
derzoek bestrijkt de periode voor, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog - de tijdspanne 1933-1945 werd in vroeger 
onderzoek doorgaans buiten beschouwing gelaten. Zijn hy
pothese luidde dat de alomtegenwoordige anti-Duitse ge
voelens - die al dateren van vóór de oorlog — de collectie
vorming hebben afgeremd. Dat blijkt anders te liggen. De 
Nederlandse musea waren behoorlijk Duits georiënteerd, 
veel meer dan de musea in de omringende landen. Ondanks 
vaak negatieve kunstkritieken werd in het interbellum al 
werk van Duitse expressionisten verzameld, vooral door de 
internationaal georiënteerde conservator Gerhardus Knuttel 
Wzn. van het Gemeentemuseum in Den Haag, die tijdig het 
belang van deze stroming heeft ingezien. Door ook de aan
kopen van de diverse prentenkabinetten bij de inventari
satie te betrekken, wordt het beeld van het kunstbezit fors 
bijgesteld in gunstige zin. Na de oorlog werd het Duitse 
expressionisme door de kunstkritiek verbonden met waar
den als vrijheid en individuele ontplooiing. Vrijwel alle 
Nederlandse musea breidden hun bezit van Duitse expres
sionisten in de jaren vijftig dan ook aanzienlijk uit. Langfeld 
maakt gewag van een proces van 'ontduitsing', waardoor 
het Duitse expressionisme met actuele tendensen in de 
kunst verbonden kon worden. Alles bij elkaar biedt de col
lectie Nederland op dit gebied genoeg materiaal voor een 
fraaie tentoonstelling.
Veel lastiger ligt het om de complexiteit van Sandbergs di
rectoraat in een presentatie te belichten. Bij de inrichting 
van de tentoonstelling in het Stedelijk is een indeling ge
maakt in ‘warme’ en ‘koude’ kunst, volgens het polaire mo
del van Sandberg en Jaffé. Er wordt echter te weinig op ge
wezen dat deze indeling teruggaat op begrippen met een 
historische lading - dat gebeurt enkel in de bijschriften en 
op tekstborden die vaak op onlogische plaatsen hangen. Het 
model, dat voornamelijk als gezonken cultuurgoed in de 
kunstdidactiek voortleeft, wordt zelfs op een merkwaardige 
manier geactualiseerd doordat er correcties op zijn aange
bracht. Zo worden Picasso en Zadkine in de categorie ‘or
dening’ geplaatst, terwijl Sandberg ze bij expressie zou zet
ten. Ook geeft het een vertekenend beeld dat de kern van de 
verzameling, de Van Goghs, ontbreekt en niet visueel ge
ëvoceerd wordt. Zoals de titel al deed vermoeden is de ten
toonstelling van iedere historiciteit ontdaan. Met een voor
spelbare keuze uit de collectie en de bekende foto’s van Ed 

van der Elsken van Bewogen beweging en Dylaby wordt 
wederom Sandberg de avant-gardist en museumvemieuwer 
gevierd. De kans om op de tijdelijke locatie bij het CS eens 
met kritische distantie naar het eigen verleden te kijken 
heeft men zodoende laten lopen.

Fieke Konijn

• Sandberg Nu. Ode aan een museumdirecteur, tot 13 februari 
in Stedelijk Museum CS, Oosterdokskade 5, Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

JOS DE GRUYTER. Willem Frederik Hermans schreef in 
1954 schamper over het Groningse kunstleven: “Wie goed 
zoekt kan twee tentoonstellingszaaltjes ontdekken, het ene 
is precies op Zondag niet open.” Dit was het klimaat dat de 
kunstcriticus Willem Jos de Gruyter (1899-1979) aantrof 
toen hij in 1955 directeur werd van het Groninger Museum. 
Het museum was een soort oudheidkamer met bodem
vondsten, klederdrachten, porselein en schilderijen uit de 
16de tot de 19de eeuw. Tentoonstellingen waren er nauwe
lijks en er was ook geen budget voor aankopen van moder
ne kunst. Dat veranderde onder het bewind van De Gruyter, 
aan wiens aankoopbeleid het Groninger Museum nu een ex
positie wijdt.
De Gruyter schonk om te beginnen een abstract werk uit 
zijn eigen bezit, Schilderij met zwart ovaal (1947) van Piet 
Ouborg. Nog voor het conservatieve bestuur van de schrik 
bekomen was, richtte hij een aankoopfonds op. Met het geld 
dat door subsidies en giften in dit fonds terechtkwam kocht 
hij vooral werk uit de jaren twintig en dertig van leden van 
de Groningse kunstenaarsvereniging De Ploeg - onder wie 
Werkman, Dijkstra, Wiegers en Altink. Hiermee toonde De 
Gruyter zich een groot tacticus: hij streelde de lokale trots 
door werk aan te kopen van kunstenaars die met de stad ver
bonden waren. Bovendien was hun werk toen nog relatief 
goedkoop, zodat hij met een beperkt budget toch een fraaie 
verzameling kon opbouwen. Daarnaast kocht hij werk van 
Duitse en Vlaamse expressionisten en blies hij het tentoon- 
stellingsbeleid nieuw leven in. Zo werd het museum in de 
acht jaar dat hij directeur was een levendige, eigentijdse en 
goed bezochte instelling. In 1963 vertrok De Gruyter, na 
een aantal Conflicten met het bestuur, onder andere over het 
ontbreken van een fatsoenlijke pensioenregeling, naar het 
Gemeentemuseum in Den Haag waar hij hoofdconservator 
werd. Inmiddels is hij in zijn eerste museum heilig ver
klaard, zoals dat gaat met directeuren na hun vertrek. Hij 
wordt nu ‘De Sandberg van Groningen’ genoemd.
Aanleiding voor de tentoonstelling over De Gruyter is de ver
schijning van zijn autobiografie, Zelfportret als zeepaardje. 
‘Tentoonstelling’ is eigenlijk een groot woord voor deze 
opstelling van werken uit de eigen collectie. In het Ploeg pa
viljoen van het museum zijn over tien zalen de interessant
ste aankopen van De Gruyter opgehangen of neergezet, 
keurig gerangschikt naar stroming - ‘De Ploeg’, ‘Modem/ 
figuratief enzovoort. Maar afgezien van een groot tekst- 
bord aan het begin van het paviljoen ontbreekt elke verwij
zing naar De Gruyter en naar het hoe en waarom van deze 
aankopen. Natuurlijk zijn veel werken op zich de moeite 
waard: het beklemmende winterse Koopvrouw op landweg 
van Jan Altink uit 1925, de grote granieten Gnoomkop van 
Johan Radecker uit 1921 en de tekeningen en prenten van 
Hendrik Werkman. De meeste werken zijn echter permanent 
te zien in het museum. Deze tentoonstelling lijkt dan ook 
vooral een afterthought, een losse illustratie bij het boek. 
De Gruyter schreef zijn memoires in de periode 1971-1974. 
Het typoscript bevindt zich in het Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag, en 
werd bewerkt en bezorgd door vier kunsthistorici. Het boek 
is zorgvuldig uitgegeven en uitvoerig geannoteerd. Het 
wekt grote verwachtingen, want De Gruyter had een boei
end en afwisselend leven. Hij bracht zijn kinderjaren door 
in Engeland, Nederlands-Indië en Nederland. Na een korte 
opleiding tot graficus en een leertijd als pianist ontwikkel
de hij zich tot kunstcriticus. Vanaf 1926 schreef hij kritie
ken, eerst voor het Utrechts Nieuwsblad, daarna voor Het
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Vaderland. Daarnaast was hij redacteur van Elseviers 
Maandschrift en publiceerde hij verschillende boeken. 
Hoewel zijn opvattingen dicht aanleunden tegen die van 
Just Havelaar en Bram Hammacher - critici die hij als zijn 
voorbeelden beschouwde - en hij zelfs heel wat voorkeuren 
deelde met zijn tegenpool in de kunstwereld H.P. Bremmer, 
was zijn belangstelling veelzijdiger dan die van de meeste 
tijdgenoten. Naast onderwerpen die alle zichzelf respecte
rende schrijvers in het interbellum ter hand namen, zoals 
Van Gogh, de Vlaamse primitieven en de kunst uit het 
Verre Oosten, verdiepte hij zich bijvoorbeeld in de cultuur 
van de Maya’s. Ook was hij een van de weinigen die sym
pathie had voor de socialistische tendensen binnen het Duits 
expressionisme, dat in Nederland vooral vanuit een ‘esthe
tisch’ oogpunt werd bekeken. In zijn monografie over 
Kâthe Kollwitz uit 1931 brak hij een lans voor geëngageer
de kunst. De Gruyter had ook een interessante vrienden
kring. Hij ontmoette talloze kunstenaars en schrijvers, was 
bevriend met de criticus Just Havelaar, met kunstenaars als 
Charley Toorop en Toon Kelder, met de architecten J.J.P. 
Oud en Sybold van Ravesteyn en met de sinoloog en roman
schrijver Robert van Gulik.
Wie echter verwacht dat dit boek een samenhangend relaas 
biedt van De Gruyters wedervaren in de Nederlandse kunst
wereld, zal zich verbazen. Hooguit tien procent van de tekst 
bevat interessante observaties over het kunstleven in zijn 
tijd. Hiertoe behoren de passages over de kunsthandelaar 
Willem Scherjon en over De Gruyters contacten met archi
tecten, en het summiere hoofdstuk over zijn directeurschap 
in Groningen. Voor het overige is dit boek één ordeloze zee 
van herinneringen waarin alledaagse anekdotes drijven 
naast beschouwingen over ballet, katten, Kelten en andere 
zaken waarover De Gruyter kennelijk nog notities had lig
gen. Daarbij is hij ongewoon openhartig over zijn privé- 
leven. Zijn leven blijkt rijk aan psychische klachten: De 
Gruyter leed aan wanen, depressies en bijwijlen zelfs aan 
psychosen. Hij komt tevens naar voren als een weke, onge
decideerde man zonder veel doorzettingsvermogen, die 
steeds door vrienden en geliefden op de been gehouden 
werd, hoewel hij hen soms schoffeerde en bedroog. Het is 
onvoorstelbaar dat De Gruyter zelf pogingen ondernam om 
dit weinig flatterende geschrift te publiceren. In 1971 liet hij 
Martin Ros, de uitgever van de serie Privé-Domein bij de 
Arbeiderspers, al een eerste versie van zijn boek lezen. Ros 
voelde niets voor uitgave, maar De Gruyter werkte er toch 
nog een paar jaar aan door.
Wat had De Gruyter voor met deze autobiografie? De ove
rigens uitstekende inleidingen van Peter de Ruiter op leven 
en werk van de criticus geven hierover geen uitsluitsel. Ik 
vermoed dat De Gruyter deels beïnvloed werd door de 
mode van de egodocumenten. Er was in de jaren zeventig 
maar weinig intiems dat in Nederland niet geschikt werd ge
acht voor openbaarmaking, en hoe abjecter het eigen verle
den was, hoe interessanter. Een ander motief is ijdelheid. 
Bij elke ontmoeting met een criticus of kunstenaar moeten 
wij weer lezen hoezeer deze persoon onder de indruk was 
van De Gruyter. Zijn mislukkingen als musicus en als kun
stenaar weet hij zo te draaien dat hij eruit komt als een groot 
talent, dat in feite alles had kunnen bereiken als hij maar ge
wild had. Ook in de beschrijving van zijn falen in persoon
lijke relaties komt hij graag naar voren als de sympathieke, 
gekwelde antiheld die veel vergeven mag worden.
Eigenlijk is dit vreemde, onevenwichtige geschrift vooral 
een fijne bron voor een volgende auteur. Het werk is dan 
ook uitgegeven in de Bronnenreeks van het RKD. De bezor
gers stellen zich dienend op en geven een toekomstige bio
graaf alle achtergrondinformatie cadeau. Het wordt wach
ten op een auteur die de charmante en succesvolle ‘publie
ke’ De Gruyter integreert met zijn gekwelde, narcistische 
en ‘private’ alter ego.

Hildelies Balk

^Keerpunt. Keuze uit het aankoopbeleid van W. Jos de Gruyter 
1955-1963, tot 13 maart 2005 in het Groninger Museum, 
Museumeiland 1, 9711 ME Groningen (050/366.65.55; 
www.groningermuseum.nl).
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Thierry De Cordier

La jardinière revisitée. Container à écrire, 1989-2002

THIERRY DE CORDIER. De tentoonstelling van tachtig 
tekeningen in de Galerie d’art graphique van het Centre 
Pompidou toont hoe Thierry De Cordier in zijn recent werk 
zijn beeldwereld verder ontwikkelt: het werk verrast dus 
niet, maar treft door de manier waarop het een thematiek 
uitpuurt. De tentoonstelling bestaat uit twee grote kamers 
die samen een rechthoek vormen waarbij in het midden van 
een van de lange zijden een inkom is uitgespaard. Binnen 
vormt het versmalde deel een derde ruimte die de beide gro
te kamers verbindt. In de inkom hangt het bijna levensgro
te (pseudo-) autoportrait comme Christ, “un tableau raté” 
- een olieverfschilderij - met een lijdensfiguur. In de ver- 
bindingsruimte ligt een langwerpige zwarte kist met de ma
ten van een lichaam. De 36 tekeningen in de kamer links 
gaan over ‘huis’, de 44 tekeningen rechts gaan over 'land- 
schap’. Buiten, naast het kabinet, staat een monumentale 
Jardinière als eyecatcher voor de museumbezoeker en als 
referentiepunt voor de tentoonstelling. En naast de inkom 
hangt op de muur een tekening van het acrobaatje uit de re
clame voor SPA, dat haasje over springt of danst over een 
opspuitende waterfontein. Deze tekening somt langs de 
neus weg, en vooraleer de tentoonstelling echt begint, het 
tegendeel op van alles waar de tentoonstelling over gaat: de 
kleine clown (tegenover het lijdende lichaam), de sprong en 
de lichtheid (tegenover de zwaarte en het huis). Maar bin
nen in de tentoonstelling is de tekening vlug vergeten.
Bij de tentoonstelling hoort een mooie publicatie Thierry 
De Cordier. Dessins/Drawings met een selectie van illu
straties. De Liste des dessins exposés klopt echter niet: een 
aantal genoemde en afgebeelde tekeningen zijn niet in de 
tentoonstelling, en er hangen flink wat recente tekeningen 
die niet in de catalogus voorkomen. Verder bevat de catalo
gus een nogal braaf en dienstbaar essay van de conservator 
en tentoonstellingscommissaris Jonas Storsve die tot de 
conclusie komt dat de kunstenaar “la vie et l'art" wil ver
binden “en ce monde et hors du monde”, en een vrij uitge
breide en interessante biografische nota samengesteld door 
een niet te identificeren E.B. Het boek opent - zoals de ten
toonstelling - met het beeld van een lijdende zoon: een half- 
lijfs portret van De Cordier met de rechterhand met gesprei
de vingers over de plaats van het Heilig Hart en de 
Doorboorde Zijde, met op de achtergrond een wazig beeld 
van een van zijn Madonnafiguren.
De kamer gewijd aan ‘La Maison’ gaat verder op De 
Cordiers interpretatie van het thema van het Huis van de 
Filosoof. Belangrijk hierbij lijkt dat twee lijnen in zijn oeu
vre, die ook voorheen niet gescheiden maar wel onderschei
den konden worden, gaan samenlopen: de ironische plaats
bepaling van het artistieke/reflexieve werk ten opzichte van 
de Wereld (de Filosoof die verworpen wordt/mislukt/ 
afstand neemt en zich terugtrekt in zijn ton, zijn boomhut, 
zijn keukenhuis, zijn schedel), en de mythische geografie 
die de zwarte terre/mère/mer verbindt met de godverlaten 

lege hemel door middel van het kind/de zoon/Christus/de 
paal. “Comment s’en sortir dans ce monde ridicule à partir 
d’une maison?” Het Keukenhuis van Schoorisse met zicht op 
de tuin en de hemel, hef huis dat een keuken, een tafel en een 
haard is, en een plek om thuis te komen Voor de filosoof- 
kunstenaar die ineen barak achterin de tuin nadenkt en 
werkt, is nu een Winterhuis geworden, ontworpen door een 
“ultra-architect”: een gesloten zwarte balk die op een bevro
ren grond of op ijs staat, en waarin een leegte is uitgespaard 
voor een dode zoon - zoals bij het plat-horizontale kist- 
schilderij van de dode Christus van Holbein. Het huis is 
niet, zoals nog bij La Jardinière, de incestueuze warmte on
der de beschermende donkere rokken van de moeder, maar 
“un matrice-à-habiter”, of de donkere schoot zelf. Een van 
de tekeningen toont een zwart doosje met één wand die ge
vuld is met een open vulva tussen twee voorovergebogen 
billen. Een van de ‘manuscripten’ hors catalogue interpre
teert de Kaàba van Mekka als een “ventre géométrique ma
trice en pierre... Oui, voilà le type de demeure dans laquelle 
je rêve de pouvoir habiter une fois, - ni rien ni plus qu’une 
grande boîte à habiter entièrement noire...” Men gaat het 
huis, “une grande ‘enceinte’ noire”, binnen langs “l’entrée 
vaginale”, en trekt zich zo uit de wereld waarin men ge
gooid werd terug in een ‘binnen’ zonder ramen en zonder 
licht, om er te blijven en dood te zijn. De ironisch-speelse 
pose van de 18de-eeuwse filosoof-moralist De Cordier zakt 
in dit soort werk bijna helemaal weg, en het thema van het 
huis wordt bijna volledig opgeladen binnen de private my
thologie. De tekening die deze verschuiving het best verdui
delijkt, is wellicht die van een bolle, heupvormige 
Jardinière, met zijn zwarte huid die doet denken aan paar
denvel en aan een rok van ruw geweven stof, waar een rech
te, ‘geometrische’, zwarte gemetselde muur in doorschijnt: 
de moeder-tent metamorfoseert tot een moeder-tombe.
De kamer met de tekeningen over ‘Het Landschap’ toont 
werk dat erin slaagt een verband dat tevoren nog via de 
hulpconstructie van de woordspeling ‘terre/mère/mer’ liep 
in één beeld samen te ballen. De Cordier zocht in zijn oude
re landschapsbeelden ook steeds de aarde-als-zee: het ging 
hem nooit om groene natuur maar steeds om winterse zwar
te aarde, met sneeuwresten op de ploegvoren die schuimkop
pen op golven lijken, zodanig dat men de aarde ziet alsof zij 
een zee was. Dergelijke landschappen zijn in deze tentoon
stelling uitsluitend nog te zien in de kamer over het Huis, 
omdat ze het Huis een omgeving geven. De meer recente 
druilige ‘landschappen’ in de tweede kamer zijn echter 
essentieel ambigu: elk landschap - met de titel van een van 
de werken — Could be a sea-scape. Het gaat om zeer gelij
kende tekeningen en schilderingen met nagenoeg steeds een 
gelijk aandeel lege blauwgrijze vlakte onderaan en lege 
blauwgrijze luchten bovenaan, soms om een witgrijze vlak
te afgezet tegen een witgrijze sneeuwlucht. Het is telkens 
onbeslisbaar of het om een mère/mer of om een mère/terre 
gaat. Deze landschappen zijn evident geen ‘zichten’ meer, 
ze tonen De Wereld niet: ze tonen het grijs-zwarte van de 
inkeer, ze tonen wat men ziet wanneer men de ogen sluit 
— wat men ziet wanneer men zich van de wereld afkeert en 
Het Huis terug binnengaat: “ce plat de paysage”, het ver
vloeien van de wereld tot een “planche noire”. Het zwarte 
kubushuis en het verduisterde landschap komen op elkaar 
te liggen in het beeld van een zwart vierkant - het is onmo
gelijk niet onmiddellijk aan Malevich’ icoon en aan het 
zwart als de ‘grondlaag’ van de iconentraditie te denken. 
Het vierkant roept binnen de context van deze tentoonstel
ling onmiddellijk de maison-mère op, maar terwijl alle an
dere landschappen een ‘liggend’ formaat hebben, wordt dit 
vierkant wel Le dernier paysage genoemd. Dit werk, dat de 
beeldreeks van de catalogus afsluit, ontbreekt echter op de 
tentoonstelling.
De tentoonstelling heet Un homme, une maison et un pay
sage. De ‘mens’ verschijnt enkel in de figuur van de 
Lijdende, als begin en beginsel - als het ‘principe’ van de 
tentoonstelling. De Cordier is al lang letterlijk gefascineerd 
(het Latijnse fascinans staat immers voor het opgerichte lid) 
door de bijzonder merkwaardige manier waarop Lucas 
Cranach de royaal uitgevallen lendendoek van Christus aan

'Windows' 
Henri Jacobs 

wandtapijten en tekeningen

Nicholas Nixon
foto's

22 januari t/m 26 februari 2005
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KRIST GUIJTHUIZEN
op zoek naar Duchamps 

februari t/m 28 maart 2005

Nobuyoshi Araki

Araki 'Fotowerken‘
Arno Nollen

Ruim honderd foto’s van vrouwen en bloemen. Als een bezetene fotografeert Araki 
(Tokio, 1940) deze onderwerpen. Zij staan voor leven, dood en seksualiteit. De foto’s 
zijn esthetisch en sensueel: vrouwen gekleed in kimono’s, vaak naakt en vastgebonden, 
of beelden van voluptueuze, fel gekleurde bloemen. De fotograaf laat zich ongegeneerd 
meeslepen door zijn hartstocht.

Arno Nollen 'Vrouwen en meisjes'
De foto’s van Arno Nollen (Ede, 1964) vormen een bonte verzameling van meisjes en 
jonge vrouwen. De veertig metershoge foto’s vormen een staalkaart van indrukken en 
sfeerbeelden, die zich bewegen tussen droom en werkelijkheid, tussen onschuldige 
naaktheid en verleidelijke erotiek, tussen onbevangen kwetsbaarheid en uitdagende 
zelfverzekerdheid.

18 december 2004 t/m 6 maart 2005
Kapittelstraat6 Postbus23O NL 6130 AE Sittard T +31464513460 F+31464529111 infoghetdomein.nl 
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VERWACHT
Verzamelen!
Bouwen aan de collectie 1995-2005
15 maart t/m 10 april 2005

PAUL DRIVENL MUL VlllwwLIW

Sol LeWitt
Wall Drawing # 801 : Spiral, 1996 
15 maart t/m eind 2006

melodernia
10 FEBRUARI 
T/M 10 APRIL 2005

Thomas Hirschhorn
26 april t/m 11 september 2005
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Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl
Avenue Céramique 250 - Maastricht Tel +31 (0)43 329 01 90
Open dinsdag tot zondag 11 -17u
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het Kruis (Alte Pinakothek, München) omvormt tot een 
enorme fallus. De lendendoek van De Cordiers Lijdende 
Mens bedekt zijn schaamte echter niet maar exposeert het 
geslacht: hij omzwachtelt de fallus zodat de vorm ervan be
nadrukt wordt. Alles doet pijn: het Orgaan/de paal van de 
Mens (de man dus) doet pijn, en is in doeken gewikkeld zo
als een lichaam na het lijden. Het dubbel van dit lijdende li
chaam - de zwarte woning-kist in de doorgangsruimte — is 
helemaal gesloten op één gaatje in de zijwand na. De bezoe
kers kijken er bijna allemaal eens in, alsof er iets te zien zou 
zijn. Maar de kist is geen kijkdoos, het is binnenin helemaal 
donker. Mogelijk is het acrobaatje hierlangs in extremis 
ontsnapt uit een beeldwereld die steeds denser en daardoor 
sterker en mooier wordt, maar zich ook helemaal sluit.

Bart Verschaffel

►►Thierry De Cordier, Un homme, une maison et un paysage, 
tôt 31 januari in het Centre Pompidou (Galerie d’art graphique), 
Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr).

CONTREPOINT. L’ART CONTEMPORAIN AU 
LOUVRE. Bij leven worden bijgezet in het meest presti
gieuze museum ter wereld is zowat de natte droom van elke 
kunstenaar. De enige die het tot nu toe overkwam was 
Picasso. In 1971 kreeg hij van de Franse staat als verjaar- 
dagsgeschenk een tentoonstelling met acht schilderijen in 
de Grande Galerie van het Louvre. De presentatie werd 
door de president zelf ingehuldigd. Maurizio Cattelan is 
nog niet half zo oud als de toen negentigjarige Picasso. Op 
een van de kroonlijsten van het Louvre zit zijn jeugdige 
trommelaar. De godganse dag slaat hij zijn mechanisch rit
me, dit tot ergernis van de bewakers, tot jolijt van de toeris
ten en tot grote bezorgdheid van sommige ouders, die hem 
dringend aanmanen naar beneden te komen.
Kunsthistorisch heeft het weinig zin om in het Louvre (of 
in het Musée d’Orsay, dat momenteel werk van Tony 
Oursler in relatie tot L’Atelier van Courbet presenteert) he
dendaagse kunst te tonen. Het idee komt vermoedelijk eer
der uit het hoofd van een duur betaald marketingbureau, dan 
uit dat van een kunsthistoricus. Het is algemeen geweten: 
wie zijn marktaandeel wil vergroten, moet zijn producten 
diversifiëren.
Contrepoint is niet echt een tentoonstelling, maar een par
cours dat geïnspireerd is op de zomertentoonstellingen die 
in de jaren tachtig en negentig populair werden, met hier en 
daar tussen het struikgewas een hedendaagse artistieke in
greep die min of meer op de lokale situatie was geënt. Wie 
voor de hedendaagse kunst naar het Louvre komt, moet met 
een moeilijk leesbaar en soms foutief plan in de hand het 
ganse museum doorkruisen, en regelmatig de weg vragen 
aan de steeds zeldzamer wordende suppoosten, om dan toch 
nog verloren te lopen tussen de talrijke groepen schoolkin
deren en Japanse toeristen. Zij lopen onverschillig aan de 
hedendaagse ingrepen voorbij, en beschouwen ze als een 
curiosum of als een welgekomen verstrooiing.
Elke kunstenaar werd tijdens zijn bezoek aan het Louvre 
uitgenodigd om een plaats, een object, een periode of een 
mythologisch verhaal uit te zoeken, waarop hij op zijn ma
nier kon reageren. Een interessant uitgangspunt, dat boeien
de vragen had kunnen oproepen over, ik zeg maar wat, de 
perceptie van de geschiedenis in de kunst of het object in 
zijn museale context, de manier waarop we omgaan met ons 
patrimonium of de vraag naar de actualiteitswaarde ervan, 
de tijd als selectiecriterium of de relativiteit van hedendaag
se kunst. Maar de confrontatie met de klassieke kunst en de 
oude meesters, de “dialoog tussen het verleden en het he
den” zoals het in de publieksfolder heet, is ronduit bescha
mend.
Dat hedendaagse kunst in het Louvre zou kunnen bijdragen 
tot een interessant debat staat buiten kijf, maar de kritiek 
hierop afdoen als “een kwestie van macht, van territorium, 
van misprijzen of scepticisme tegenover de hedendaagse 
kunst”, zoals de kersverse conservator hedendaagse kunst 
van het Louvre Marie-Laure Bemadac in Le Monde on-

■

Rineke Dijkstra

Chen en Efret, Herzliya, Israël, 18 december 2000

langs deed, is iets te gemakkelijk. Over de keuze van haar 
kunstenaars valt moeilijk te discussiëren. Wie het parcours 
van Marie-Laure Bemadac gevolgd heeft, herkent onmid
dellijk haar kleine selecte groepje van ‘bevriende’ kunste
naars. Op de werken valt echter heel wat af te dingen. Zij 
hebben niet de kwaliteit die men op deze prestigieuze plaats 
mag verwachten. De meeste komen niet uit boven het 
niveau van de gemakkelijke vondst of de goedkope anekdote. 
Het werk van Boltanski is ronduit karikaturaal. In een vitri
ne verzamelde hij een aantal voorwerpen die bezoekers in 
het Louvre verloren hebben. Als een persiflage op de etno
logische aanpak van het museum voorziet hij elk object van 
een ridicuul commentaar. Een achtergelaten make-up set 
beschrijft hij bijvoorbeeld als “een aantal stiften, laat 20ste- 
eeuws, waarschijnlijk afkomstig van een architect of een 
scribent”.
De Robe de mariée (1994) van Marie-Ange Guilleminot 
verbleekt bij de Egyptische vrouwenbeelden met klevend 
gewaad. De maquettes van de door haar gepresenteerde 
beeldhouwer Absalon (1964-1993) staan wezenloos in een 
vitrinekast. Het commentaar van Jean-Michel Alberola op 
de Gilles van Watteau is niet bestand tegen het origineel en 
de reusachtige glazen parels van Jean-Michel Othoniel, ge
ïnspireerd op de mythe van Gilgamesh en de nederdaling in 
de hel van de godin Ishtar, zijn buiten proportie en dringen 
zich verschrikkelijk op tussen de antieke juwelen.
In een poging om de zwijgzame sculptuur tot leven te wek
ken, projecteert Ange Leccia het gefilmde beeld van een 
Romeinse jongeling tussen een reeks Romeinse sarcofagen. 
Xavier Veilhan verrijkt de reeks statuetten van de Hommes 
illustres de la France uit de 18de-eeuwse Manufacture 
royale de porcelaine de Sèvres, met een beeldje uit kunst
stof van de belangrijkste persoon uit de 20ste eeuw: het 
hondje Laïka was het eerste levende wezen in de ruimte en 
luidde aldus het nieuwe ruimtevaarttijdperk in. Susan 
Hefuna is van Duits-Egyptische origine. In haar werk maakt 
ze veelvuldig gebruik van de moucharabieh, een architectu
raal en decoratief motief uit Caïro. Dit in hout gesculpteer- 
de kantwerk, dat dienst doet als scherm tussen binnen en 
buiten, het publieke en het private, gebruikt ze als symbool 
voor de plaats van de vrouw in de cultuur van de Islam.
Tot de betere bijdragen behoort waarschijnlijk I Can’t 
Stop Reading It, een recente video-installatie van Gary 
Hill over het ontstaan van het schrift. Woorden en tekens 
op Mesopotamische rolzegels confronteert hij met de 
computertaal van de informatica. Zijn reflectie over het 
universele karakter van de taal blijft echter letterlijk on
toegankelijk. Enkele weken na de opening was er nog al
tijd niemand gevonden om dit technisch complexe werk te 
laten functioneren.
Een van de mooiste bijdragen komt van José Maria Sicilia. 
Uitgaande van een oosters tapijt maakte hij een keramisch 

werk met beschilderde tegels, waarbij hij oosterse én wes
terse motieven en symbolen (in de Andalusische mengcul- 
tuur van zijn streek komen beide veelvuldig voor) op een 
intelligente en vooral actuele manier door elkaar laat lopen. 
Daarnaast heeft de Amerikaanse kunstenaar Cameron 
Jamie een reeks laat 19de-eeuwse, vroeg 20ste-eeuwse 
Halloweenfoto's samengebracht in de afdeling Afrikaanse, 
Aziatische, Oceanische en Zuid-Amerikaanse kunst. De in
grepen van Jamie en Sicilia vormen de zeldzame hoogte
punten van deze tentoonstelling. Zij getuigen van een grote 
liefde voor dit museum, een grondige kennis van hun onder
werp en een persoonlijke visie op hun problematiek. Ze ver
binden hun belangstelling voor het historische, politieke en 
actuele met aandacht voor het magische en het esthetische. 
Hun kwaliteit is dat ze zichzelf niet als norm nemen, en dat 
zij de gekozen objecten uit de verzameling van het Louvre 
niet banaliseren maar hen verrijken met hun persoonlijke 
blik.

Lieven Van Den Abeele

• Contrepoint. L’art contemporain au Louvre, tot 10 februari 
in het Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris 
(01/40.20.53.17; www.louvre.fr).

RINEKE DIJKSTRA. Het Jeu de Paume toont tot eind fe
bruari de eerste grote overzichtstentoonstelling van Rineke 
Dijkstra. Na Parijs zal de tentoonstelling te zien zijn in 
Winterthur en Barcelona, en in het najaar van 2005 in het 
Stedelijk Museum van Amsterdam.
Zoals dikwijls of zoals steeds blijkt het verzamelen van een 
oeuvre een bijzonder vruchtbare oefening voor het verstaan 
en de kritiek. Zeker wanneer, zoals bij Rineke Dijkstra, het 
gekozen genre het portret is. Dit is immers een beeldgenre 
waarbij de individualiteit en de persoon van het model op 
het spel staan en het beeld een uniciteit wil vatten. Een over
zicht van het oeuvre laat toe de beeldstrategieën te herken
nen, en daarbij wordt duidelijk dat de portretsituatie voor 
Dijkstra enkel de mogelijkheid schept om met behulp van 
quasi-portretten haar eigen verhaal te maken.
De ruimtes van het Jeu de Paume dringen een parcours op: 
het begint in een grote zaal en een kleinere vierkante zaal 
op het gelijkvloers, voert achterin het gebouw via de trap 
naar boven, en keert dan terug richting inkomhal doorheen 
drie vierkante zalen. Op de verdieping is er dan nog een bij
zaai, die echter ruimtelijk veel minder mogelijkheden biedt, 
en een zaal die in deze tentoonstelling gebruikt wordt voor 
een videoprojectie. De opstelling op de benedenverdieping 
is zeer sterk. In de grote zaal hangt het werk waarmee 
Dijkstra is doorgebroken: de foto’s van jongeren op het 
strand. Deze reeks volgt de conventies van het statieportret: 
het model staat frontaal en centraal in het beeld, levensgroot 
en ten voeten uit, het lage camerastandpunt geeft het li
chaam volume en laat het lichtjes ‘uit de hoogte’ kijken, de 
beeldscherpte van de figuren en de voorgrond contrasteert 
met een vervagende, bijna onwerkelijke achtergrond. De 
paleisachtige grote zaal met niets dan deze strandportretten, 
het identieke formaat van de foto’s en het ritme waarin de 
foto’s rondom rond zijn opgehangen, de homogene beeld- 
achtergrond waartegen de figuren variaties vormen: al deze 
elementen versterken de kracht en het besef van de waardi
ge portretconventie waarvan deze beelden vertrekken. Het 
gegroepeerd tentoonstellen en de herhaling ontmaskeren en 
neutraliseren het effect niet, maar versterken integendeel en 
verduidelijken wat Dijkstra in elk beeld afzonderlijk doet: 
een plaats vrijmaken binnen een representatief beeldgenre, 
en die vervolgens vullen met te jonge halfgeklede lichamen 
en met onzekere gezichten die er niet in slagen de plaats 
waarop ze afgebeeld worden te ‘bekleden’. In de volgende 
vierkante zaal gebeurt het tegendeel: het gaat ditmaal niet 
om versterking door herhaling, maar om het inzetten van 
portretten en van portrettenreeksen in een verhaal. Bij het 
binnenkomen loopt men eerst langs de busteportretten van 
vier jonge torero’s onmiddellijk na de corrida, met bloed
bevlekte kleren en gezichten. Op de muur daartegenover 
hangen de portretten van drie vrouwen onmiddellijk na de 
bevalling: rechtopstaand, naakt, met hun baby tegen zich
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aan. De vrouwenportretten zijn levensgroot en ten voeten 
uit, met scherpe en levendige blikken en gezichten, maar de 
onderlijven met de vermoeide buikspieren, de ziekenhuis
slip, een straaltje bloed dat van een been loopt, en het litte
ken van de keizersnede flatteren niet. De mannen en de 
vrouwen hebben hier dus elk hun ‘gevecht’ geleverd, de 
stieren zijn dood en de kinderen leven, en men dient - zo
als hier blijkt - soorten bloed te onderscheiden... Deze te
genstelling wordt gekruist met een tweede. Op de eerste 
binnenmuur hangen twee jongensportretten: een portret van 
een jongen die al iets te oud is voor de twee blote plastic 
poppen die hij tegen zich aan klemt - zoals de vrouwen dat 
met hun baby’s doen, maar dit keer met de kop naar de fo
tograaf gekeerd - met daarnaast een pokdalige schooljon
gen met zware oogleden en een schooldas. Tegenover de 
weinig bevallige jongens hangen, op de vierde muur, een 
vertederend portret van een klein meisje met een koekje, en 
een pubermeisje dat dromerig en licht melancholisch weg
kijkt. De betekeniscontrasten blijven misschien wat een
voudig, en de ruimtelijke omzetting is nogal letterlijk, maar 
de kamer ‘werkt’ wel, en wellicht formuleert Dijkstra pre
cies wat ze wil zeggen.
In de eerste zaal op de verdieping hangt een reeks portret
ten gemaakt in de Tiergarten in Berlijn. Deze reeks her
neemt de formule van de strandportretten, maar ditmaal met 
een zomers park als locatie en als achtergrond. De model
len zijn - op een uitzondering na - jonge meisjes die tegen 
of tussen bomen staan. Ze lichten op tegen een donkere ach
tergrond die hier (anders dan bij een zeezicht) naar voor 
komt en de figuren omgeeft. Het bos, het spel van de vlek
ken zonlicht, en de subtiel bevreemdende houdingen en ge
laatsuitdrukkingen van de meisjes verlenen deze beelden 
een surreële bijbetekenis. We krijgen de aanzet van een ver
haal, het beeld gaat weg van het portret. Alles welbe
schouwd doet Dijkstra dit - op verschillende manieren - in 
al haar foto’s. Dijkstra noemt August Sander als een van 
haar voorbeelden. Er zijn inderdaad duidelijk gelijkenissen 
in de beeldopbouw, maar de referentie is voor de lectuur 
van haar beelden toch zeer misleidend. Sander gaat er im
mers van uit dat hij posities en sociologische identiteit foto
grafeert, en hij fotografeert het model daarom in zijn eigen 
wereld, met de attributen van stand en beroep, en dikwijls 
ten voeten uit - precies om ze vast te ‘plaatsen’ in hun we
reld. Bij Dijkstra daarentegen staan de ongemakkelijkheid 
waarmee haar modellen in het beeld plaatsnemen, de onze
kerheid van de lichamen, de onpersoonlijke kleding, en het 
archaïsche en onsociologische van de aangeleerde identitei
ten die ze kiest (man/torero/soldaat, kind/meisje/vrouw), 
voor de afwezigheid of onbereikbaarheid van een duidelij
ke en eigen ‘plaats’. Dat blijkt overduidelijk uit de portret
ten van Israëlische soldaten en van een jonge soldaat van 
het vreemdelingenlegioen, aan het einde van het parcours: 
het gaat in deze foto’s om de manier waarop jonge mannen 
en vrouwen iemand zijn of worden door in of uit een uni
form te stappen. Dijkstra fotografeert de jonge mannen le
vensgroot en in gevechtskledij met de hand aan het geweer, 
en confronteert ze met een busteportret in burger van een van 
de mannen, die zonder uniform ‘eigenlijk’ een bedeesde 
schooljongen blijkt te zijn. Ze fotografeert eveneens vrouwe
lijke soldaten in en zonder uniform, maar enkel halflijfs en 
zonder wapens. Integenstelling tot de mannen die in hun uni
form ‘méér man’ blijken, zijn de vrouwen zonder uniform 
‘vrouwelijker’ — en meer ‘zichzelf? Wat hier en, algemener, 
in al de beelden van Dijkstra treft, en er de kracht van uit
maakt, is zelden of nooit dat ze lukken als portret. Wat treft 
is telkens de onmogelijkheid van een gezicht of van ogen om 
zich de eigen verschijning helemaal toe te eigenen, en - in het 
beeld - te zijn wie men ‘zelf is. Al de foto’s van Dijkstra, en 
ook de twee video’s die ze in Parijs toont, gaan over deze 
ongemakkelijkheid.

Bart Verschaffel

►►Rineke Dijkstra, tot 20 februari in Jeu de Paume, Place 
de la Concorde, 75001 Parijs (01/47.03.12.50; www.jeude
paume.org).

Maarten Van Severen

Blue Bench, 1997

SUGIMOTO. ÉTANT DONNE: LE GRAND VERRE. 
Het werk van de Japanse fotograaf Hiroshi Sugimoto 
(Tokio, 1948) wordt enerzijds gekenmerkt door het strenge 
karakter van het minimalisme, waarmee hij in contact 
kwam tijdens zijn studies in de jaren zeventig in Los 
Angeles. Anderzijds laat het seriële karakter van zijn werk 
ook een diepgaande analyse toe van de empirische werke
lijkheid, die hij -in tegenstelling tot zijn Amerikaanse 
geestesgenoten - op een persoonlijke manier oplaadt met 
metafysische connotaties.
Sugimoto verwierf in de jaren negentig bekendheid met zijn 
Theaters. Al sinds het eind van de jaren zeventig fotogra
feert hij cinemazalen terwijl er een film geprojecteerd 
wordt. Aangezien de sluitertijd van de camera overeenstemt 
met de duur van de film, is het projectiescherm maagdelijk 
wit en wordt de verduisterde architectuur van het theater 
door de reflectie van de projectie mooi uitgelicht. Van de 
vluchtige filmbeelden is niets overgebleven. Het narratieve 
karakter van de film wordt vervangen door een meditatieve 
ruimte. Een mooiere reflectie over het immateriële karakter 
van het filmmedium, evenals over het efemere van onze 
herinnering en de eeuwigheidswaarde van de kunst, is 
moeilijk te bedenken. Sindsdien waren ook zijn Seascapes 
en Wax Museums, tijdloze zwart-witfoto’s die eveneens de 
observatie van de onzichtbare tijd tot onderwerp hebben, 
geregeld in Europa te zien.
Met de tentoonstelling Etant donné: le grand verre groe
peert de Fondation Cartier twee nieuwe reeksen monumen
tale gelatin silver prints uit zijn Conceptual Forms, 
Mechanical Forms (2004) en Mathematical Forms: 
Surfaces (2004). De mathematische vormen zijn foto’s van 
stereometrische objecten in plaaster die Duitse studenten 
rond einde 19de, begin 20ste eeuw in staat moesten stellen 
om complexe trigonometrische functies in drie dimensies te 
visualiseren. De mechanische vormen zijn foto’s van me
chanische objecten die verschillende bewegingen van mo
derne machines illustreren. Ze werden vervaardigd in 
Groot-Brittannië op het einde van de 19de eeuw. Alle ob
jecten komen van de universiteit van Tokio, waar professor 
Nishino de kunstenaar met deze wetenschappelijke vormen 
vertrouwd maakte. Hoewel deze objecten geen artistieke 
pretentie of bedoeling hebben, bezitten ze wel degelijk es
thetische kwaliteiten. Als abstract-geometrische vormen 
evoceren ze een oneindige ruimte en tijd. Doordat de oor
spronkelijke afmetingen van de objecten in deze monumen
tale foto’s verloren gegaan zijn, krijgen ze een onwezenlijk 
karakter.
Ook de surrealisten hadden reeds belangstelling voor deze 
mechanische en mathematische vormen die ze beschouwden 
als ‘sculpturen van het toeval’. De vormen vertonen inder
daad ‘sculpturale’ affiniteiten met het werk van bijvoorbeeld 
Arp of Brancusi. De relatie met Duchamp’s La mariée mise 
à nu par ses célibataires, même is evident. Met deze 19 foto’s 

op groot formaat maakte Sugimoto op het gelijkvloers van 
de Fondation Cartier een ruimtelijke reconstructie van 
Duchamp’s Grand verre, waarbij de souplesse en de vloei
ende lijnen van de organische vormen van de Mathematical 
Forms model staan voor de bruid, terwijl de strenge, mecha
nische machines herinneringen oproepen aan de vrijgezel
len.
Uiteraard is deze tentoonstelling een hommage aan Marcel 
Duchamp, maar het is ook een hommage aan het menselijk 
vernuft, waarbij kunst en wetenschap, allebei gebaseerd op 
een scherpe blik en kritische observatie, garant staan voor 
de ontwikkeling van de menselijke intelligentie en verbeel
dingskracht.

Lieven Van Den Abeele

►►Hiroshi Sugimoto, Etant donné: le grand verre, nog tôt 
27 februari in de Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
261 boulevard Raspail, 75014 Paris (01/42.18.56.50; www. 
fondationcartier.fr).

Architectuur en Vormgeving

MAARTEN VAN SEVEREN. RETROSPECTIEVE. 
Op het gelijkvloers van het Design museum in Gent is deze 
winter een retrospectieve te zien van de internationaal ge
lauwerde, Belgische ontwerper Maarten Van Severen 
(° 1956). De tentoonstelling is een initiatief van het museum 
in samenwerking met de vzw Designcentrum Vlaanderen. 
Op het gelijkvloers staat een dense verzameling meubelen 
en andere projecten. Het geheel omspant een periode van 
midden jaren tachtig, het begin van Van Severens ontwer- 
perscarrière, tot vandaag. F88, een fauteuil uit 1988 met 
inox poten en een dik, gebogen leren vel als rug, is een van 
de oudste creaties op de tentoonstelling; Cutlery 2003-04, 
een prototype van een bestek dat momenteel ter tafel ligt bij 
Alessi, behoort tot de recentste projecten. De selectie van 
de producten, het concept van de tentoonstelling en de keu
ze van de presentatietechnieken waren in handen van Van 
Severen. Moniek E. Bucquoye was tentoonstellingscom- 
missaris.
De overzichtstentoonstelling presenteert geen afgerond ge
heel. Zij doet zich eerder voor als een tijdelijke opslagplaats 
waar de ontwerper, aan de hand van een zorgvuldige schik
king, een stand van zaken heeft opgemaakt. De producten 
worden niet chronologisch gepresenteerd, maar vormen een 
soort typologische clusters. Zo staan bij het begin van het 
parcours verschillende kasten bij elkaar. Wat verder is een 
rij zitobjecten te zien: stoelen - waaronder de succesvolle 
.03 (Vitra, 1998) - een aantal versies van de ‘chaise longue’ 
(waaronder Maarten Van Severen MEUBELEN, 1995), de 
‘blue bench’ (Maarten Van Severen MEUBELEN, 1997) 
enzovoort. In het midden van de zaal staat een verzameling 
dicht bij elkaar geschoven tafels en naast de trap is een hoog 
metalen rek volgestouwd met meubelstukken en persoonlij
ke verzamelobjecten van de ontwerper.
De tentoonstelling doet zich ook voor als een studieplek. 
Parallel met het metalen rek staat een lange tafel met enke
le stoelen. Bezoekers kunnen er plaats nemen om een bon
te puzzel van tekeningen, foto’s, kleine draaiboekjes en ma
quettes (van architectuurprojecten waaraan Van Severen 
heeft meegewerkt) van dichtbij te bestuderen. Zo zijn er de 
bibliotheek, de infobalie en de bookshop van het Van 
Abbemuseum in Eindhoven (2001), de herinrichting van 
het Boxy huis in Deurle (2000) en de auditoriumzitjes in 
OMA’s Casa da Musica in Porto (1999-2005).
Met uitzondering van enkele korte citaten van de ontwer
per, de museumdirecteur en de tentoonstellingscommissa- 
ris, is er in de tentoonstelling weinig tekst over het werk van 
Van Severen terug te vinden. De stockachtige opstelling 
legt eerder de nadruk op de zelfbewuste, maar ingetogen 
verschijning van de ontwerpen. Enkel de video die Terenja 
Van Dijk naar aanleiding van de retrospectieve heeft ge
maakt, geeft expliciet uitleg over het ontstaansproces van 
sommige objecten, over de betekenis van enkele stukken uit
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in Context

“doos
Kunstlaan 5 3500 Hasselt 011 22 99 33 www.cchasselt.be 
openingsuren: van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 u, 
zaterdag en zondag van 13 tot 17 u.

Lezingen en voorstelling 
publicatie Context K #2

TENTOONSTELLINGEN

15 februari tot en met 27 maart 051
' opening:zaterdag 5fel

Context K is een jaarlijkse publicatie die zich toelegt op 
reflectie over hedendaagse beeldende kunst. Naar aanleiding 
van de verschijning van het tweede nummer organiseren de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel een 
middag met een aantal lezingen. Drie sprekers denken 
kritisch na over de creatie, de presentatie en de receptie van 
actuele kunst.

■ Nina Haveman

■ Katrien VERMEIRE

■ MoRamaekers
< Ben Meewis >
De verpakking waarborgt zindelijkheid en herkomst
Over biscuit, hedendaagse kunst en andere gebakken luchtjes

■ Isabel Pousser

< Dirk Snauwaert >

Wiels: een instrument voor de actuele kunstpraktijk
Over de continuïteit tussen exposeren, reflectie, onderzoek, 
informatie, ervaring en beleving

1 MAART 2005
DEADLINE AANVRAGEN
BEMIDDELAARSSUBSIDIES K
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Actuele kunst en hedendaagse misverstanden
Een pleidooi voor een contextuele benadering van de kunst
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< Wanneer > Zondag 20 maart 2005 om 11.00 uur
< Waar > Auditorium van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten, Regents chaps straat 3,1000 Brussel 
<Meerinfo> T+32 (0)11 22 53 21 | Eciap@skynet.be

U kan Context K bestellen door 15,00 € over te schrijven op 
rekening 335-0027108-91 van CIAP vzw, Zuivelmarkt 44, 
B-3500 Hasselt met de vermelding ‘Context K nr. 1’ of 
‘Context K nr. 2’.

(CD I Met steun van de

\ II = aj J Vlaamse overheid

Een bemiddelaarssubsidie kan worden aangevraagd door 
curatoren, critici, theoretici en beschouwers. De subsidie is 
bestemd voor uiteenlopende plannen zoals het verrichten van 
(voor)onderzoek, het schrijven van een essay of publicatie, 
het opzetten van een manifestatie of het samenstellen van 
een tentoonstelling.

Voor aanvraagformulieren en meer informatie:
tel 020 5231523 / post@fondsbkvb.nl / www.fondsbkvb.nl 
Het aanvraagformulier is ook via de website van het Fonds BKVB 
te downloaden.

De bemiddelaarssubsidie kan twee keer per jaar tijdens door het 
Fonds BKVB vastgestelde rondes worden aangevraagd.

Aanvraagformulieren die na bovengenoemde datum binnen
komen, worden niet in behandeling genomen. Het Fonds BKVB 
streeft ernaar de aanvragers twee maanden na de deadline op 
de hoogte te stellen van de uitslag.

Let op! Aanvragen voor een basissubsidie, projectsubsidie, startstipendium, 
publicatiesubsidie en/of praktijksubsidie kunnen op elk moment worden ingediend.

111 december 04 tot en met 30 januari 051

■ Daniel DEWAELE

■ Greet de Gendt

a
 Unwashed and Some 

Fotografie

Out of Control Goes Wide
Groepstentoonstelling van afgestudeerden van de
Kunsthogescholen in Vlaanderen
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Van Severens collectie en over de geschiedenis van de 
architectuurprojecten. De video wordt vertoond in een apart 
hok met een huid van gekreukelde goudfolie. We zien Van 
Severen over zijn werk praten, terwijl hij op verschillende 
locaties vertoeft: thuis, in het Van Abbemuseum, in het 
Boxy huis en in de bedrijfsgebouwen van Vitra in Basel. 
De video vervult een belangrijke rol in de tentoonstelling. 
Hij toont dat er over het oeuvre van Van Severen heel wat 
te vertellen valt: niet alleen over de eigengereide, uitge
puurde verschijning van het werk of over de gedrevenheid 
van het ontwerpersgenie, maar ook over het technisch ver
nuft van de producten, over de problematiek van het ont
werpen ‘binnen’ een architectuurontwerp, over de samen
werking met internationale productiehuizen als Vitra, Edra 
of Alessi of over de vertaling van een ambachtelijk naar een 
industrieel werkproces. Het laatste woord over Van Severen 
is nog lang niet gezegd. Het nieuwe boek Maarten Van 
Severen. Werken/Work (Stichting Kunstboek, 2004) dat te
gelijk met de opening van de tentoonstelling is verschenen, 
brengt hier nauwelijks verandering in. Net als de publicatie 
Maarten Van Severen (Ludion, 2000) bestaat het voor een 
groot deel uit een rijke, door het team van Van Severen sa
mengestelde compilatie van foto’s, tekeningen en referen
tiemateriaal, naast een beknopt overzicht van het oeuvre. 
Anders dan het vorige boek bevat de recente uitgave echter 
geen uitvoerige bespreking van het werk. Er zijn wel enke
le bijdragen van de gerenommeerde buitenlandse zaakvoer
ders Rolf Fehlbaum (Vitra), Alberto Alessi (Alessi) en 
Harm Scheltens (Pastoe), van de Finse designer Simo 
Heikkila en van de Belgische auteurs Marc Dubois, Anna 
Luyten en Chris Meplon. Het gaat eerder om persoonlijke 
getuigenissen of hommages aan de ontwerper dan om gede
tailleerde of kritische projectbeschrijvingen. Wat dat betreft 
lijkt het boek op de tentoonstelling: de presentatie is uitno
digend en prikkelt de nieuwsgierigheid, maar men blijft ook 
een beetje op zijn honger.

Fredie Floré

^Maarten Van Severen. Retrospectieve, tot 27 februari 
2005 in het Design museum Gent, Jan Breydelstraat 5,9000 
Gent (09/267.99.99; http://design.museum.gent.be).

DROOG DESIGN. De fervente designliefhebber zal ze 
voor het merendeel kennen, de klare ontwerpen met een 
spannende draai van Droog Design. Op tentoonstellingen, in 
monografieën en in vooraanstaande designtijdschriften wa
ren ze de afgelopen 11 jaar vaak te zien. Om het 10-jarig ju
bileum te vieren van hun eerste activiteit (hun try-out op de 
Salone di Mobile te Milaan in 1993) en van de officiële op
richting van de stichting Droog Design in 1994, organiseer
de het bureau zelf de reizende tentoonstelling simply droog, 
10 + 1 years of creating, innovation and discussion.
Aan de wieg van Droog Design (of kortweg Droog) ston
den kunsthistorica Renny Ramakers en ontwerper Gijs 
Bakker. Zij gingen elk vanuit hun achtergrond op zoek naar 
ontwerpen van jonge talenten die een helder concept kop
pelden aan een duidelijke uitwerking en een vleug droge hu
mor. Intussen is Droog Design een goed gesmeerde organi
satie met een staf van zes mensen en een eigen galerie an
nex winkel te Amsterdam. Toch is de expositie niet alleen 
maar een feest der herkenning, met de melkflessenlamp van 
Tejo Remy, de macraméstoel van Marcel Wanders, de ver
bluffende materiaalexperimenten van Hella Jongerius of 
het ‘herintredingsdesign’ van Jurgen Bey (die bestaande 
ouderwetse meubelen of lampen tot persoonlijke en eigen
tijdse beelden omtovert). Het ontwerpteam van de tentoon
stelling - Bey, Ester van de Wiel, Sophie Krier en Toya 
Verbeme - wil duidelijk maken dat deze ontwerpen in on
derlinge samenhang een rol kunnen spelen binnen de woon- 
cultuur. We zouden bijna vergeten dat de Droogobjecten, 
die voor een groot deel tot museumtrofeeën zijn uitge
groeid, als gebruiksvoorwerpen werden bedacht.
Het ontwerp van de tentoonstelling is verbluffend in zijn 
eenvoud en effectiviteit. Droog Design bedacht geen 
‘museaal’ concept, maar ontwierp zes fictieve woonplatte- 
gronden waar hun design op zijn plaats valt. De fictieve 
‘bewoners’ bezitten telkens een aantal Droogobjecten, 
naast andere spullen; maar enkel de Droogobjecten zijn 
aanwezig - de andere voorwerpen zijn met zwarte rubber- 
contouren aangegeven, zoals binnenhuisarchitecten dat 
doen met voorwerpen op het grondplan van een interieur
ontwerp. De omtrekken van deze ‘woonzone’ zijn met grij
ze tape op de museumvloer getekend, met daaromheen een 
rood-wit waarschuwingslint - geen barrière, maar een sterk

Treetrunk bench, 1999

visueel signaal dat de ontwerpen, waaronder prototypen, te
gen fatale aanrakingen moet beschermen.
In deze woonsituaties werden een zestal leidmotieven van 
Droog Design geïntegreerd. In de ‘garage en bijkeuken van 
een twee-onder-een-kapwoning’ wordt bijvoorbeeld het 
thema ‘hergebruik’ aan de orde gesteld, met een stoel van 
oude vodden en metalen spanbanden (Remy) en alvast één 
voorstel van Andreas Möller als oplossing voor het mest
overschot: zowel de verpakking als de voedingsbodem van 
zijn doos met tulpenbol zijn van geperste mest. Dat niet alle 
hergebruik gehoorzaamt aan het oud-maakt-nieuwprincipe, 
demonstreren Djoke de Jong en Ed Annink. De Jong ont
wierp een gordijn met kleermakerspatroon: als de gordijnen 
u vervelen, dan kunt u er een colbert van maken. Annink 
hergebruikte pictogrammen van de Duitse graficus Gerd 
Amzt door ze toe te passen in kokos deurmatten. Marti 
Guixé, die in 1999 als eerste buitenlandse ontwerper door 
Droog werd geselecteerd, voorzag een bureaulamp uit de ja
ren vijftig van een tweede leven: hij hing de lamp aan een 
transparante nylondraad in de ruimte, en sloot de stekker aan 
op een contrastekker die bevestigd werd aan het plafond.
Het thema ‘eenvoud’ is ondergebracht in een studenten
woning. Droog Design in een studentenkot, is dat niet al te 
idealistisch? Daar vind je toch meestal wat oude spullen van 
ouders en grootouders, aangevuld met producten van een 
Zweeds woonwarenhuis? Jurgen Bey vindt desgevraagd dat 
je best alternatieven voor vanzelfsprekendheden mag aan
bieden. Als je structurele oplossingen bedenkt, aldus Bey, 
hoeven Droogobjecten in een studentenbehuizing niet eens 
duurder uit te komen.
De resterende thema’s zijn 'tactiliteit', ‘ervaring’, ‘het on
vermijdelijk ornament’ en ‘vertrouwd - niet zo vertrouwd’ : 
ze hebben betrekking op menselijke behoeften, op emotio
nele relaties met objecten, op het verlangen naar het deco
ratieve of op de behoefte aan een spannende omgang met de 
dingen. Voor al deze wensen en behoeften heeft Droog 
Design ontwerpen voorzien. Door het samenbrengen van 
producten in eerder suggestieve dan realistische woon
situaties, krijgen we een beeld van Droog Design dat we 
nog niet kenden. De geschiedenis van Droog wordt getoond 
in kabinetjes, op een fraai nomadische manier, waarbij de 
transportkisten en -dozen een multifunctionele rol spelen. 
De vele projecten waarbij Droog betrokken is, de samen
werking met gerenommeerde merken als B & O, Rosenthal, 
Mandarina Duck en Levi’s en de talrijke publicaties duiken 
uit die assemblages van kisten op - al laat dit hele verhaal 
zich beter lezen in de catalogus die fraai vormgegeven werd 
door Thonik.
Door de massale media-aandacht voor Droog Design is een 
zekere overkill ontstaan, maar dat mag geen beletsel vormen 
om naar Den Haag af te reizen. De tentoonstellingscontext 
laat het aanwezige design op zijn plek vallen, het ziet er in
eens weer fris en gloednieuw uit. Hier wordt pas echt duide
lijk waarom inmiddels uit alle delen van de wereld enthou
siast op deze producten wordt gereageerd.

André Koch

• SimplyDroog, tot 13 februari 2005 in het Gemeentemuseum 
Den Haag, Stadhouderslaan41, 2517 HV Den Haag 
(070/338.11.11; www.gemeentemuseum.nl).

SCHIPHOL CENTRAAL. Sommige tentoonstellingen 
hadden beter een artikel kunnen zijn. Ze begonnen met een 
interessante vondst, maar er bleek te weinig materiaal om 
een tentoonstelling mee te maken. Dus moesten de makers 
er van alles bijslepen. Zo’n tentoonstelling is Schiphol 
Centraal, tot 29 januari te zien in ARCAM.
Het idee is boeiend: wat als we de luchthaven Schiphol let
terlijk als middelpunt van de regio opvatten? Het leek 
ARCAM nuttig om de ruimtelijke consequenties te inven
tariseren van een situatie waarin alle ontwikkelingen met de 
luchthaven samenhangen. En als Schiphol centraal staat, 
zowel geografisch als sociaal-economisch, veranderen ook 
de namen. Zandvoort wordt Schiphol-Plage, Haarlem veran
dert in Schiphol-West, de landelijke gemeente De Ronde 
Venen wordt Schiphol-Park en Amsterdam degradeert tot 
Schiphol-Noordoost. Die naamsveranderingen werken goed 
omdat zij de bezoeker anders doen kijken, al wordt het hier 
en daar wat melig.
ARCAM negeerde bij het samenstellen van de expositie de 
gemeentegrenzen in het gebied tussen Amsterdam, 
IJmuiden, Noordwijk en Vinkeveen om de vrije hand te 
hebben in het schuiven met functies en het versterken van 
lokale kwaliteiten. Haarlem blijft in de eerste plaats een 
hoogwaardige woonstad; in de badplaats Zandvoort wordt 
met name het toerisme geïntensiveerd, in het noorden van 
IJmuiden wordt staal gemaakt en de visafslag van IJmuiden 
en de Aalsmeerse bloemenveiling worden gebundeld nabij 
de snelweg zodat ze beter bereikbaar worden. De infrastruc
tuur kan beter, dus worden wegen omgelegd en metro-, bus- 
en treinverbindingen doorgetrokken. Voor waterberging 
worden met name plekken gezocht in de omgeving van De 
Ronde Venen en Haarlem.
Soms leidde het hergroeperen en schuiven tot kettingreac
ties: de Passengers Terminal Amsterdam (PTA) voor 
cruiseschepen kan naar de Afrikahaven in het westen op
schuiven; daardoor kan het huidige gebouw van de PTA ge
bruikt worden voor congressen, hoeft de RAI niet uit te 
breiden en kan het verkeer daar eindelijk eens goed gere
geld worden. De hiërarchie in de regio verandert en dat is 
vooral goed tegen de spreekwoordelijke Amsterdamse arro
gantie. De logica die ARCAM heeft gezocht in het centraal 
stellen van de luchthaven levert al met al interessante per
spectieven op. Het pleidooi dat de makers willen houden 
voor gedurfd ontwerpen op regionaal niveau komt wel 
over.
De gemeente Hoofddorp (naast het vliegveld) is het leven
de bewijs dat Schiphol in sommige opzichten al het centrum 
van de regio is. Hoofddorp is het snelst groeiende gebied 
van Nederland - een paar decennia geleden voorzag nie
mand wat er in Hoofddorp te gebeuren stond. Dat er in de 
gemeente zó veel woningen en bedrijven bij zouden komen, 
als gevolg van de nabijheid van de explosief groeiende 
luchthaven, was nauwelijks voorspelbaar. En de groei is 
nog niet op zijn eind, tot 2030 is in Hoofddorp de bouw van 
nog eens 19.000 woningen gepland. De vraag die ARCAM 
op de expositie stelt - of Hoofddorp wel genoeg rekening 
houdt met de ontwikkelingen op Schiphol - lijkt dan ook 
wat overbodig.
Ronduit ongelukkig is de vormgeving van de tentoonstel
ling - de gedachte erachter ontging mij althans geheel. In 
de ruimte hangen enorme zeilen die elk overzicht voor de 
bezoeker onmogelijk maken. Op de zeilen zijn lappen tekst 
bevestigd; de bezoeker moet veel lezen om te begrijpen 
waar het allemaal over gaat. Op de vloer liggen - naast stro
ken kunstgras - ook foto’s en impressies waarvan het on
derwerp niet altijd duidelijk is, en prints van krantenartike
len met een te klein lettertype.
Het enige aspect van deze tentoonstelling dat minder goed 
in een artikel had gepast is de interactieve kaart waar bezoe
kers hun ideeën op mogen uittekenen. De beste plannen 
worden officieel op de ARCAM-kaart van Schiphol 
Centraal gezet. Niet duidelijk is wat het aandeel van bezoe
kers is geweest in de kaart die er ligt. Verder hangt aan de 
muur een grote kaart van het gebied met in het midden 
Schiphol-City. Die kaart is illustratief, maar roept ook de 
vraag op of de grenzen van het gekozen gebied niet al te ar
bitrair zijn. En als dat zo is, wat zijn daarvan de gevolgen? 
Kan de recreatieve functie die in De Ronde Venen (pardon, 
Schiphol-Park) was gebundeld niet beter noordwaarts of 
oostwaarts geschoven worden buiten de plangrenzen, en 
zijn daar niet ook betere plekken voor de visafslag van 
IJmuiden te vinden? Zoals gezegd: het is eerder stof voor 
een debat (dat overigens ook is gepland) of voor een artikel 
dan voor een expositie. Als bezoeker weet je niet waar je 

vervolg op p. 44

CROWN GALLERY BRUSSELS

Photographic 
Reality

Olivo Barbieri - Gabriele Basilico 
Paul Graham - Lois Renner 

Frank van der Salm - Massimo Vitali

8 januari - 5 februari 2005

Arco 
Madrid

Tina Gillen

10 februari - 14 februari 2005

Koen 
De Decker

19 februari - 26 maart 2005

Hopstraat 7 1000 Brussel tel/fax 02 / 514.01.23 gsm 0475 / 52.18.72 e-mail jacques.vandaele@skynet.be www.crowngallery.be Open: donderdag tot zaterdag 14.30 - 18.30 uur
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Don’t Dream. It’s over. (Neil Finn)
Over Metamorph, de 9de Architectuurbiënnale van Venetië
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De 9de Architectuurbiënnale van Venetië is al een paar 
maanden achter de rug. Ze vond plaats van 12 september 
tot 7 november 2004. Haast ongemerkt is ze voorbijgegaan, 
de grootste manifestatie op wereldvlak van de actuele ar
chitectuur met werk van 170 architecten, honderden ma
quettes, plannen, foto’s en installaties. Qua belang is ze 
vergelijkbaar met het Filmfestival van Venetië of met de 
Biënnale voor beeldende kunst aldaar. Aan de echo’s die 
het in de pers en de andere media oproept kan men de po
pulariteit van het medium aflezen. Het Filmfestival is van 
de drie de onbetwiste koploper. Maar zelfs vergeleken bij 
het matige succes van de Biënnale voor beeldende kunst 
komt die van de architectuur er bekaaid af. Met een obli
gaat verslagje van de opening moet het meestal volstaan. 
Aan inhoud of betekenis van de tentoonstelling wordt ge
woon voorbijgegaan. Zelfs vakbladen als A+ hadden er nog 
geen pagina tekst voor over.

Diezelfde paradox tussen de enorme inzet en de ma
gere weerklank wordt aan den lijve ervaren bij de opening 
van de Architectuurbiënnale, zeker als die zoals in 2004 sa
menvalt met het slot van het Filmfestival. Twee totaal 
vreemde werelden kruisen elkaar zonder enige vorm van 
interferentie. De architectenwereld, die het moet stellen 
zonder de levendige belangstelling die acteurs en regis
seurs te beurt valt (en zonder een industrie die achter hen 
staat), doet wel zijn best om zich in zijn eigen glamour te 
koesteren en houdt somptueuze recepties in luxueuze 
Venetiaanse paleizen, maar geen haan die ernaar kraait. 
Een sterrencultus is voor architecten niet weggelegd. 
Architecten krijgen geen fans achter zich aan, zelfs niet in 
een tijd waarin de architectuur, zoals waarschijnlijk nooit 
tevoren, geniet van een prestigieuze publieke status en zich 
in verbluffende gebouwen mag uitleven.

Voor architecten is de Biënnale het feest van het 
slechte geweten. Ze willen zichzelf wel in de kijker stellen, 
maar ze zijn niet zeker, noch van het publiek, noch van 
zichzelf. In The Independent van 26 september 2004 schrijft 
Nigel Coates, ‘de kwajongen van de Britse architectuur’, in 
een uiterst beknopt commentaar bij de Biënnale: "Taking-in 
every one of these (projects) would be daunting and none of 
the models give you any insight into how buildings might 
metamorphose. These architects seem to be living in a pre
human world where their buildings form in the ether. I don’t 
recall any reference to people. Could it be that the curator, 
Kurt Forster, got the natural phenomenon of metamorphosis 
mixed up with the vogue for digital grubs?”

Voorzover het uit de opmerkingen ter plaatse of in de 
pers valt op te maken, waren de meeste bezoekers van de 
Biënnale het met Nigel Coates’ kritiek eens. Ook bij vorige 
biënnales was steeds eenzelfde afwijzing vanuit de archi
tectenwereld te beluisteren, maar toch blijft de opening van 
de Architectuurbiënnale het grote feest waar befaamde en 
minder bekende architecten en critici in drommen uit de 
hele wereld op af komen om elkaar uitbundig als leden van 
eenzelfde familie te begroeten. Waar een leek geneigd is te 
besluiten met Neil Finn - “Don’t Dream. It’s over.”: de tijd 
van de architect is hopeloos voorbij - gaat het droomfeest 
gewoon door.

De reden waarom de verwachtingen voor 2004 opnieuw 
gewettigd waren, was de aanstelling van Kurt W. Forster 
(Zürich, 1935) tot directeur van de Biënnale. Forster is een 
eminent kunsthistoricus met ruime ervaring in het manage
ment, die in alle kringen, zowel die van de kunstgeschiede
nis als die van de actuele kunst en architectuur, een onbe
twist gezag geniet. Directeuren hebben in de geschiedenis 
van de architectuurbiënnales altijd een prominente rol ge
speeld. Die geschiedenis is overigens betrekkelijk kort. In 
de officiële versie van de Biënnale zelf gaat ze terug tot 
1975, maar toen was er van een biënnale nog geen sprake. 
Onder impuls van de Italiaanse architect Vittorio Gregotti 
zijn in 1975,1976 en 1978 in de Magazini del Sale, de leeg
staande zoutmagazijnen op de Giudecca, een aantal uiteen
lopende architectuurtentoonstellingen gehouden, die ach
teraf bekeken als voorlopers van de Biënnale kunnen wor
den beschouwd. Van 1978 dateert ook het Teatro del 
Mondo, het spraakmakende theater op een boot dat Aldo 
Rossi voor het theaterfestival ontwierp.

Het echte begin komt er in 1980 met de tentoonstel
ling Presenza del Passato (de actualiteit van het verleden) 
in de Corderia dell'Arsenale (de touwtrekkerij van de oude 
militaire haven). De tentoonstelling was opgezet door 
Paolo Portoghesi, een van de voorvechters van het postmo
dernisme in de architectuur. Kurt Forster laat geen gelegen
heid voorbijgaan om naar dat historische moment van 1980 
te verwijzen. Het evenement wekte immers de overtuiging 
dat architectuurtentoonstellingen ook in het heden nog zin
vol en invloedrijk konden zijn. Het vervulde de rol van wat 
Forster de ‘key books’ van de recente architectuur noemt, 
Learning from Las Vegas van Robert Venturi, Denise Scott 
Brown en Steven Izenour, Delirious New York van Rem 
Koolhaas en A Scientific Autobiography van Aldo Rossi 
- allemaal boeken van architecten. Als theoretici vermeldt 
Forster Manfredo Tafuri {La sfera e il labirinto), Roland 
Barthes en Umberto Eco.

Zijn tentoonstelling kondigde Paolo Portoghesi aan 
als het ‘einde van de prohibitie’, het begin van de vrijheid 
voor de architectuur, weg van elke ideologie. Het meest in
drukwekkende onderdeel van de tentoonstelling was de 
‘strada novissima’, de nieuwste straat, een verwijzing naar 
de ‘strada novissima’ in Genua waaraan Rubens een uitga
ve wijdde. Alle taboes van het modernisme waren meteen 
van tafel geveegd. Er kon weer over straten en gevels en 
over geschiedenis gepraat worden. Portoghesi had een 
twintigtal architecten uitgenodigd om in een deel van de 
Corderia elk een kavel tussen twee kolommen in te vullen 

met een eenmalige installatie. Onder de architecten waren 
Koolhaas, Venturi, Gehry, Moore, Hollein, Krier, Isozaki, 
Bofill. Aan de ‘strada novissima’ ging een hommage voor
af aan Philip Johnson, Ignazio Gardella en Mario Ridolfi, 
drie onorthodoxe modernisten. Aan het einde was een op
vallende sectie voorbehouden voor de architectuurkritiek 
met Vincent Scully jr., Christian Norberg-Schulz en 
Charles Jencks.

Portoghesi probeerde het nog een keer in 1982 met een 
biënnale gewijd aan “De architectuur in de landen van de 
Islam”, een zeer heterogene tentoonstelling die met haar ver
wijzingen naar Gaudi en Kahn een nieuwe interpretatie wou 
geven aan de moderne architectuurgeschiedenis. Hoewel de 
alternatieve strekking voldoende duidelijk was en direct aan
sloot bij de vorige Biënnale, sloeg de tentoonstelling hele
maal niet aan. Daarna organiseerde Aldo Rossi in het kader 
van de Biënnale een aantal prijsvragen voor historische plek
ken in en rond Venetië, maar ook dat initiatief bloedde 
dood. [1]

Het is pas in 1991, met de 5de Biënnale, dat de draad 
weer werd opgepakt door de architectuurhistoricus en theo
reticus Francesco dal Co. Hij gaf de Biënnale haar huidige 
vorm met als voornaamste locaties de Giardini, waar de na
tionale paviljoenen een grote rol spelen, en het Arsenale. 
Heel Venetië werd in de Biënnale opgenomen, met ver
schillende manifestaties die over de stad verspreid waren. 
Een thema was er niet, maar een feest was het wel, met een 
heus bal van de architecten. Dal Co had het begrepen.

Vlot ging het daarna echter niet. Portoghesi organi
seerde in 1992 nog een tentoonstelling Architecture: 
Modernity and Sacred Space, maar die werd niet als 
Biënnale herkend. Pas in 1996 vond de zesde Internationale 
Architectuurbiënnale plaats onder leiding van de Weense 
architect Hans Hollein. Zijn motto was Sensing the Future. 
The Architect as Seismograph. In 2000 volgde de Italiaanse 
architect Massimiliano Fuksas hem op met als thema: Less 
Aesthetics, more Ethics. In 2002 koos de Engelse architect- 
journalist Deyan Sudjic voor het bondige Next. De twee 
laatste tentoonstellingen karakteriseerde Forster als “realis
tisch” en “experimenteel”. Zijn eigen tentoonstelling is 
volgens hem “hyperrealistisch”.

Met dergelijke thematieken kan men alle kanten op. 
Geen van de drie directeuren was echter in staat om grip te 
krijgen op de tentoonstelling en ze te doen doorgaan als 
iets, zo niet noodzakelijks, dan toch pertinents. De Biënnale 
bracht het nooit verder dan tot een vrij willekeurige verza
meling van actuele bouwwerken, zoals we die vinden in 
architectuurtijdschriften en in de talloze actuele overzich
ten in de aard van The Phaidon Atlas of Contemporary 
World Architecture. In het algemeen getuigen die uitgaven 
van een beter beheer dan de verzamelingen in de Biënnale. 
Van die laatste ging er geen enkel gezag uit, ook al kon ze 
unieke troeven uitspelen, zoals het opzetten van installaties 
of het tonen van maquettes en originele tekeningen.

Met Kurt Forster werd teruggekeerd naar een door de wol 
geverfde kunsthistoricus en theoreticus, zoals Francesco 
Dal Co er een was. Ze zijn overigens geen onbekenden voor 
elkaar. Samen gaven ze het complete werk van Gehry uit. 
Een van de recente publicaties van Forster was de schitteren
de inleiding op de Engelse uitgave van Aby Warburgs verza
melde opstellen The Renewal of Pagan Antiquity door het 
Getty Research Institute for the History of Art and the 
Humanities (1999). Verder publiceerde hij over Richard 
Meier, Frank O. Gehry, Josep Lluis Mateo, Daniel Libeskind, 
Herzog & de Meuron, maar ook over Giulio Romano en 
Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi en Karl Friedrich 
Schinkel. Hij doceerde in Yale, Berkeley, Harvard, de ETH 
in Zurich, en was directeur van het zojuist geciteerde Getty 
Research Institute in Los Angeles. Momenteel is hij direc
teur van het Canadian Center for Architecture in Montreal.

Forster was zich bewust van de uitdaging die de orga
nisatie van een architectuurbiënnale inhield. In de inleiding 
op het essayboek van de catalogus schrijft hij onder de titel 
Architecture, its Shadows and its Reflections-. “The 
Biennale is routinely accused of being neglecting this or 
that crying need in the world. There’s no doubt that those 
needs are desperate, that most buildings are ordinary, and 
that architecture can no longer be extricated from the me
dia. But it is equally certain that a building does not beco
me architecture by being therapeutic, popular or redemp
tive.”

In diezelfde inleiding geeft hij zijn visie op wat een 
biënnale zou moeten zijn: “The 9th International 
Architecture Exhibition starts from an hypothesis, invites 
visitors into an arena of experiences, and leaves them with 
room to think. Among international exhibitions, the 
Biennale cannot be content with the role of an impresario, 
gathering information and taking account of what might 
loosely be described as ‘state of the art’. Whether such a 
single ‘state’ exists at all and whether one will recognize it 
when it has been reached are doubtful premises. Any con
sideration of a ‘state of the art’ depends on a disciplinary 
discourse. It is one thing to discuss architecture among 
other subjects that matter for some reason or other, it is qui
te another to define the terms that enable us to evaluate 
what we see and to characterize what is happening.” Met de 
tentoonstelling wil Forster “propose and argue, rather than 
illustrate”. Hij verklapt zelfs een deel van zijn inspiratie 
(die de tentoonstelling opvallend gekleurd heeft) door de 
vraag te stellen wie er had kunnen voorzien dat Japan, 
Spanje en Nederland de landen zouden zijn waar tegen
woordig ideeën over architectuur het meest levendig aan de 
orde worden gesteld.

Forster wil een duidelijke opdracht aan de tentoon
stelling geven en er een kritische functie aan toekennen. Hij

stelt geen programma voorop, wil meer zijn dan een seis
mograaf, niet van tevoren esthetiek en ethiek onderschei
den of tegen elkaar opstellen, geen toekomst voorspellen. 
Wat hem bezighoudt is een bijdrage leveren tot een “disci
plinary discourse”. En dat probeert hij in zijn vele teksten 
voor de Biënnale met onaflatende ijver en een meeslepend 
enthousiasme. “De explosieve finale van de tentoonstelling 
kan niets anders zijn dan een briljante ouverture”, verklaar
de hij op een persconferentie.

Metamorph is de naam die Forster zijn tentoonstelling 
meegaf. Dit woord komt in geen enkel woordenboek voor. 
Het is een soort afkorting van metamorphose ot metamor
phic, waarbij het niet duidelijk is of het om een werkwoord, 
een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord 
gaat. In elk geval is het een warburgiaans begrip. Warburg 
had het over het voortleven van antieke motieven in de 
kunst van de Renaissance en onderzocht de merkwaardige 
metamorfose die deze motieven continu ondergaan. Hij 
legt de klemtoon op de aanwezigheid van het oude in het 
nieuwe. Forster draait echter het begrip om en legt haast ex
clusief de klemtoon op het nieuwe dat in de metamorfose te 
voorschijn komt. Daardoor laat hij een unieke kans liggen 
om het rijke begrip metamorfose in de architectuur op te la
den en vervalt hij in de redelijk simplistische stelling van 
het modernisme dat alles nieuw moet worden. In zijn eigen 
woorden: “Few people today would not share the sense that 
we are living in times of great changes, of profound shifts 
in almost every discipline. In the field of architecture, these 
have taken on such a breath and depth as to suggest the ad
vent of a new era.”

Het is een arm en weinig oorspronkelijk uitgangspunt. 
Reeds meer dan anderhalve eeuw wordt deze stelling als 
grond voor een nieuwe architectuur opgegeven en evenzeer 
door de feiten weerlegd. Het is volkomen begrijpelijk dat 
Forster zich tegen het postmodernisme wil afzetten ( “At 
these crossroads of 1980, the trap was set, but it snared only 
the Postmodernists.”), en teruggrijpt naar het modernisme 
(“The acquisitions of Modernism will not be lost, precisely 
because of their potential for metamorphosis.”), maar de al 
te directe en rechtlijnige manier waarop hij hier de nieuwe 
tijd met een nieuwe architectuur verbindt is meer dan te
leurstellend, temeer omdat hij zelf dat dogma op vele pun
ten in twijfel schijnt te trekken.

In een verwijzing naar de ‘strada novissima’ van de 
Biënnale van 1980, waarmee hij ook de tentoonstelling in 
de Corderia begint, heeft Forster het over de vele ‘toekom
sten’ die daar te zien waren en waarin de tijd volgens hem 
reeds een schifting heeft doorgevoerd. Eisenman en Gehry 
hebben volgens Forster hun toekomst waargemaakt. Rossi 
en Stirling niet. Verder wordt er op die problematische 
vaststelling niet ingegaan. Ze heeft echter wel een duidelij
ke stempel op de tentoonstelling gedrukt.

De metamorfose die aan de gang is in de architectuur 
diept hij evenmin verder uit. De Trajectories, zoals het 
voornaamste deel van de tentoonstelling heette, zijn onder
verdeeld in een aantal actuele topics die op zich geen uit
spraken bevatten: Transformations, Topography, Nature of 
Artifice, Surfaces, Atmosphere, Harrowing of the City, 
Hyper-projects, News from the interior, Episodes, Concert 
halls, In Praise of Shadows. Bij de meeste van die termen 
geeft Forster zelf een korte toelichting, zonder de keuze er
van op te helderen of te verantwoorden.

De gedachteconstructie of de hypothese van de metamorfose 
en de domeinen waarop ze zich manifesteert wordt als een 
net over de bijeengebrachte objecten gegooid. Deze laatste 
gedragen zich echter als weerspannig kakelende kippen die 
per se onder dat net uit willen. De afstand tussen wat er op 
de 9de Biënnale getoond werd en wat Forster wilde laten 
zien was even groot, zo niet groter dan in de vorige edities. 
Zelfs in de catalogus, die deze hypothese idealiter moet 
toelichten, komt de mislukking ervan naar voor. Het ver
haal loopt langs alle kanten scheef.

De catalogus is in drie delen opgedeeld. Deel 1 onder 
de titel Focus bevat een aantal voortreffelijke essays, die 
echter niet helemaal op de thematiek toegesneden zijn. De 
voorkeur gaat ook hier duidelijk naar het spectaculaire, het 
schijnbaar nieuwe, waarvan Gehry dé protagonist is. Dat er 
over Koolhaas, Nouvel of Herzog & de Meuron op de ten
toonstelling niet wordt gerept, heeft volgens Forster alleen 
pragmatische redenen. Koolhaas heeft geweigerd aan de 
Biënnale mee te doen en Herzog & de Meuron stelden el
ders tentoon. Maar die pragmatiek heeft wel een extra steun 
gegeven aan de algemene opzet van de tentoonstelling. Van 
de schitterende polyfonie van de hedendaagse architectuur, 
waarover Forster het heeft, blijft niet zo heel veel over. De 
tentoonstelling wordt beheerst door wat hij momenteel zelf 
tot actuele trend heeft uitgeroepen.

Deel 2 van de publicatie heet Trajectories en omvat 
de catalogus van de thematische tentoonstelling in de 
Giardini en het Arsenale. De onderverdeling van die trajec
ten hebben we hoger al aangegeven. In deel 3 Vectors ko
men de nationale paviljoenen aan bod, evenals de aparte 
tentoonstellingen zoals Cities on Water of News from the 
Interior en de Meta-events, de tentoonstellingen die buiten 
de Giardini en het Arsenale plaatsvonden, zoals die van 
Lina Bo Bardi in het Ca’ Pesaro, het museum voor moder
ne kunst in Venetië, die van Eisenman in het Castelvecchio 
in Verona of die van Ron Arad in Vicenza. In de oeverloze 
stroom van de tentoonstellingen bleef van de bedoelingen 
van de maker niet veel over. Een intelligente directeur is 
Forster zonder twijfel, maar eens te meer blijkt intelligentie 
alleen niet te volstaan. Men maakt geen tentoonstelling, ze
ker niet van die omvang en met die ambitie, zoals men een 
boek schrijft.



Illustratie uit het boek ‘Kinshasa. Tales of the Invisible City’ van Filip De Boeck en Marie-Françoise Plissait, 2004 
foto: Marie-Françoise Plissart

De keuze van het New Yorkse architectenbureau Asymptote 
voor de inrichting van de Biennale heeft aan die hybride 
niet kunnen verhelpen. De mogelijke rijkdom van de ver
scheidenheid werd er alleen nog meer door beknot. Het zet 
de eenzijdigheid van Forsters interpretatie van de actuele 
metamorfose van de architectuur nog scherper in het licht. 
Asymptote is precies de extreme uitdrukking van een op
pervlakkige en banale benadering van de actualiteit, goed 
voor de inrichting van showrooms of voor beurzen zoals de 
New York Stock Exchange, een karikatuur van wat ‘insta
biele architectuur’ of ‘virtuele conceptie’ zou kunnen bete
kenen.

Een voorbeeld van dit soort doorzichtige toepassin
gen waren de ‘gondels’ die Asymptote in de Corderia had 
ingezet om de tentoonstelling te ritmeren. Daardoor ont
stond wel een zekere overzichtelijkheid, maar ook een 
complete onleesbaarheid van het tentoongestelde door de 
opsplitsing van maquettes en plandocumentatie. Nu kan 
men zich wel de vraag stellen of die leesbaarheid er iets toe 
doet en of de opvallende installatie van Asymptote niet als 
een reddingsoperatie van de tentoongestelde objecten be
schouwd moet worden.

In zijn commentaar bij de tentoonstelling merkt Ron 
Arad, zelf een van de exposanten, op: “It’s all the same in 
there - nothing but digital blobs. People still can’t believe 
what they can do with computers. So they just keep chur
ning out new shapes without really thinking.” Het tentoon
gestelde en de presentatie vloeiden ineen tot één grote brij, 
waarin ook de betere projecten ten onder gingen. De dwang 
van het golvende ritme en het gebrek aan soepelheid om 
zichzelf te onderbreken, onderstreepte op een pijnlijke ma
nier ook de zwakte van het theoretische model en stelde de 
onmogelijkheid in het licht om gebouwen onder één noe
mer te vangen.

Al is de keuze van dit architectenbureau symptomatisch, 
Asymptote kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
het tentoongestelde. Ook als we aannemen dat het niet kan 
gaan om volledigheid en dat de keuze van de ‘voorbeelden’ 
in het teken stond van het discours, dan nog, zeker dan nog, 
wordt het geheel onbegrijpelijk, een echte bazaar. Een gel
dige reden voor dit falen kan gevonden worden in het ge
brek aan tijd. In éénjaar tijd zo’n tentoonstelling opzetten, 
kan niet anders dan op improvisatie uitlopen. De organisa
tor moet zich noodgedwongen onderwerpen aan bestaande 
structuren en informatiekanalen. Hij mag nog zo goed op 
de hoogte zijn van het actuele architectuurgebeuren in de 
wereld en nog zo’n inspirerende ideeën hebben, om die 
kennis op een adequate manier te kunnen omzetten in een 
tentoonstelling is meer tijd en voorbereiding nodig. De 
keuze van de werken was, ook als men de opzet in gedach

ten houdt, puur arbitrair en in grote mate onverantwoord, 
afhankelijk van het informatiecircuit waarin Forster zich 
beweegt. Deze vooroordelen zijn niet alleen voor ‘ingewij
den’ irritant, maar ook onverantwoord voor het grote pu
bliek. Zou ook Forster zich hier hebben laten vangen aan 
het steeds-maar-groter, steeds-maar-sneller syndroom?

Het zou verwonderlijk zijn als in die immense brij geen 
krenten te rapen vielen. Maar die redden het discours van 
Forster niet. Of had hij het initieel bij het verkeerde eind als 
hij van zo’n mega-evenement iets meer dan een grote foor 
vol met architectuurattracties wilde maken? Moeten we 
daarom de kritiek niet staken en gewoon aanvaarden dat 
een reden voor een reis naar Venetië altijd een goede reden 
is, dat de tijd voor zulke tentoonstellingen voorbij is?

Dat standpunt van de onkritische architectuurconsument, 
die raapt wat er te rapen valt, wordt op de 9de Biënnale on
dersteund door de vele manifestaties die niet of nauwelijks 
onder de controle vielen van de directeur, in de eerste plaats 
de tentoonstellingen in de nationale paviljoenen in de 
Giardini, die sinds Dal Co bij de Biënnale betrokken zijn. 
Niet dat de tentoonstellingen in die nationale paviljoenen 
nu zo uitzonderlijk goed waren, maar ze laten in het alge
meen wel iets zien dat op geen enkele andere wijze tot ui
ting kan komen. Dat laatste geldt dan in de eerste plaats 
voor landen die in de architectuurrepubliek nog geen naam 
hebben. Alleen al door de inspanningen die zij leveren om 
een goede beurt te maken, geven ze een zeker bestaansrecht 
aan de Biënnale.

Een van die landen zonder architectuur is België. Op de 
Biënnale deed het Belgische paviljoen die faam alle eer 
aan: over architectuur werd er met geen woord gerept. 
Het werd er zelfs voor bekroond. Het door het Vlaams 
Architectuurinstituut (VAi) ingerichte paviljoen over de 
imaginaire stad Kinshasa kreeg de prestigieuze Leone 
d’ Oro, de gouden leeuw, voor het beste nationale paviljoen. 
De verbazing hierover was zo groot dat de commentatoren 
met algemene stomheid werden geslagen. Een van de cura
toren van het paviljoen, Koen Van Synghel, heeft over dit 
stilzwijgen zijn verbazing geuit in zijn stuk De boemerang 
van de architectuurkritiek. [2] Slechts één artikel, dat van 
Jonathan Glancey in The Guardian, waarin met waardering 
over het Belgische paviljoen verslag wordt uitgebracht, 
kon hij aanhalen.

De keuze van de onafhankelijke jury was een duidelij
ke uitspraak over de leeghoofdigheid van de Biënnale. [3] 
“Don’t Dream. It’s over.” In haar rapport schrijft de jury: 
“Het project is bekroond omdat het op een provocatieve en 
opzienbarende wijze laat zien dat de traditionele architec- 
tuurstrategieën en typologieën (zoals die op de Biënnale te 

zien‘waren) niet altijd het beste antwoord bieden op de gro
te uitdagingen van de wereld. Dit project onderstreept dat 
de problemen van identiteit, gemeenschap en infrastructuur 
zó’n enorme metamorfosen ondergaan dat men genood
zaakt is nieuwe definities en oplossingen te ontwikkelen.”

Met het blootleggen van die urgente noodzaak houdt 
dé böodschap van het Belgische paviljoen echter op. 
Nieuwe definities of oplossingen, waar ook Forster om 
vroeg, wórden niet gegeven. De vraag naar de mogelijkhe
den van de architectuur of naar haar onmacht wordt ge
woon uit de weg gegaan. Die vraag wordt alleen maar op- 
geroepen omdat de tentoonstelling over Kinshasa op een 
architectuurmanifestatie plaatsvond.

De tentoonstelling was in elk geval de aanleiding tot 
het uitgeven van een pakkend boek Kinshasa. Tales of the 
Invisible City. [4] Het werd geschreven door de Leuvense 
antropoloog Filip De Boeck en geïllustreerd door Marie- 
Françoise PliSsart. Koen Van Synghel richtte de sobere en 
heldere tentoonstelling in met foto’s, filmopnamen en en
kele teksten. De teksten en de verzamelde getuigenissen 
van De Boeck zijn aangrijpend, een epos van deze tijd. Ook 
al wordt men dagelijks geconfronteerd met vergelijkbare 
brutale feiten, bij de lectuur van dit boek kan men alleen 
versteld staan, temeer omdat die onwaarschijnlijke feiten 
een zo persoonlijk gezicht krijgen in de foto’s.

In Kinshasa bestaat architectuur niet. Maar dat is 
slechts schijn. Op elke bladzijde is ze onzichtbaar aanwe
zig. Dit schrijnende verhaal is in architectuurkringen overi
gens absoluut niet nieuw. Forster verwees ernaar in het ci
taat dat we bij het begin aanhaalden. De toestand in 
Kinshasa is wellicht niet extremer dan in vele andere steden 
die sinds decennia de architecten uitdagen. Maar dat belet 
niet dat het noodzakelijk blijft die toestanden steeds op
nieuw aan te klagen. De tentoonstelling van het Belgisch 
paviljoen en het boek doen dat op een bijzonder frappante 
wijze.

Ook in het paviljoen van Japan, een land dat door 
Forster als een land met een levendige architectuur wordt 
aangehaald, ging het niet over architectuur. Maar met zijn 
gerichtheid op het Otaku-fenomeen, de nieuwe eigenzinni
ge levensstijl van de adolescenten in de Japanse grootste
den die hun eigen privé-wereld creëren, had het Japanse pa
viljoen iets geestigs en speels, en in die zin bood het een 
uitweg uit de beklemming. Onder het motto 'persona- 
space-city’ probeerde het van binnenuit, vanuit de indivi
duele benadering, het fenomeen van het Otaku te laten be
leven. Bij de catalogus kreeg de bezoeker dan ook een 
speeltje mee.

In een commentaar bij de tentoonstelling in het Belgisch 
paviljoen stelt curator Koen Van Synghel de vraag: “Is 
architectuur noodzakelijk?” Het is een retorische vraag, 
waarop alleen maar ja kan worden geantwoord. In zijn in
leiding had Forster reeds de vraag gesteld en geprobeerd er 
een antwoord op te geven. Hoe desperaat de toestanden ook 
zijn, ze ontslaan de architect nooit van zijn verantwoorde
lijkheden. De Biënnale kan verschrikkelijk irritant zijn, de 
architectuur in een belachelijk daglicht stellen, doen wan
hopen aan de mogelijkheid van een zinvol discours, door 
haar bestaan zelf blijft ze telkens weer die vragen oproe
pen. Hoezeer ze ook opereert vanuit een enge, besloten ar- 
chitectuurbenadering, anders dan in de gangbare publica
ties of afzonderlijke tentoonstellingen doorbreekt ze, onge
wild wellicht, de grenzen van het vak. Venetië zelf bestaat 
op het grensvlak van de illusie en de realiteit. Misschien is 
de architectuurbiënnale daarom op haar plaats in Venetië. 
De droom van de architectuur is niet voorbij. De tijd van de 
architectuur is niet aan een tijd gebonden.

De catalogus opent met een architectonische mijme
ring van Forster. Terwijl hij werkt aan de 9de Biënnale ge
niet hij vanop het balkon van Ca’ Giustinian van een fabu
leus uitzicht over Venetië, de Punta della Dogana, de koe
pels van de Salute, de San Giorgio op de Giudecca. In het 
spel van schaduwen en reflecties ziet hij de gebouwen be
wegen en veranderen in een permanente metamorfose. Zo 
nemen ze deel aan het leven, het “Ewiges lebendiges Tun” 
van Goethe, dat Forster erbij citeert. Het zou boeiend zijn, 
nu de Biënnale voorbij is, zijn bevindingen over zijn erva
ring met de Biënnale te leren kennen. Het zou de grootste 
bijdrage aan de Biënnale kunnen worden.

Geert Bekaert

[1] Officieel was Paolo Portoghesi nog altijd de directeur 
van de Architectuurbiënnale, maar in de annalen van de 
Biënnale wordt Aldo Rossi als directeur vermeld.
[2] De Standaard, 18 & 19 september 2004, p. 32.
[3] De jury gaf ook in de toekenning van de andere prij
zen blijk van haar onafhankelijkheid door bijvoorbeeld het 
werk van het Japanse bureau Kazuo Sejima te bekronen.
[4] Filip De Boeck & Marie-Françoise Plissart, Kinshasa. 
The Invisible City, Tervuren, Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika/Antwerpen, Vlaams Architectuurinstituut/ 
Gent-Amsterdam, Ludion, 2004.

De driedelige catalogus van de 9de Biënnale, Metamorph. 
9th International Architecture Exhibition, verscheen in 
2004 bij Rizzoli International Publications, 300 Park 
Avenue South, New York NY 10010 (0212/387.34.00; 
www.rizzoliusa.com).
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moet kijken en hoe je geacht wordt je door de ruimte te be
wegen. Dat leidt af van de inhoud. Jammer, want ARCAM 
kan het zo goed.

Dorine van Hoogstraten

^Schiphol Centraal, tot 29 januari in ARCAM, Prins 
Hendrikkade 600, Amsterdam (020/620.48.78; arcam@ 
arcam.nl; www.arcam.nl).
►►Het debat over Schiphol Centraal vindt plaats onder lei
ding van Maarten Kloos, op dinsdag 25 januari om 19.30 
uur in De Meervaart, Meer en Vaart 300, Amsterdam- 
Osdorp. Inkom 10 euro.

ARCHITECTUURCENTRUM ABC. Architectuurcentrum 
ABC in Haarlem heeft vijf zalen, een gang en een museum- 
winkel waar verschillende ontwerpers, filmmakers en/of 
fotografen naast elkaar exposeren. Grotere en kleinere ten
toonstellingen wisselen elkaar af. De tentoonstellingen pas
sen steeds min of meer in een jaarthema, maar dat wordt los
jes gehanteerd. De exposanten financieren, ontwerpen en 
realiseren zelf hun presentatie, die daardoor deel uitmaakt 
van de boodschap. Het geeft de tentoonstellingen bij ABC 
een bezieling en een persoonlijke invalshoek die elders nog 
wel eens ontbreekt.
Ook nu lopen er totaal verschillende tentoonstellingen. Er 
is een overzicht van de eerste 20 maanden van Henk Döll, 
die ruim anderhalf jaar geleden brak met Francine Houben 
(en met Mecanoo) en een eigen bureau begon. Er is een klei
ne vertelling van Subash Taneja, Indiaas van origine, maar 
al jaren in Nederland werkzaam onder de naam Taneja 
Hartsuyker Architecten. Carel Weeber toont een selectie uit 
zijn reisvideo’s sinds 1968. Een gemeenschappelijke noe
mer zou ‘zoektocht’ kunnen zijn, of ‘heimwee’ of ‘harts
tocht’. Zo zijn in ABC drie verschillende versies van 
Nederland verzameld: een Hollands Nederland, een Indiaas 
Nederland en een Alles Beter dan Nederland.
De tentoonstelling 20 maanden Döllab is de meest gewone. 
Mooi en liefdevol vormgegeven, is zij toch een hoofdzake
lijk tweedimensionale presentatie van het werk van de laat
ste maanden, alsook van drie vroegere projecten. Het is in
teressant om te zien hoe Henk Döll 20 jaar Mecanoo achter 
zich laat en zoekt naar nieuwe begrippen om zijn bureau te 
positioneren. De rode draad in het nieuwe werk heet 
“Reflective Practice”, een term die Döll sinds een aantal 
jaar gebruikt om een synthese van creativiteit en innovatie 
te benoemen, en die een ondogmatische projectbenadering 
moet tegengaan. Het gaat Döll om de “interactie tussen de 
opgave en het ontwerp” door “open communicatie tussen de 
verschillende partijen”. Het zijn weinig concrete bewoor
dingen die niet direct overtuigen. Voorbeelden van interac
tie met het ontwerp zijn er wel. Wandvullende foto’s van 
fotografe Janine Schrijver laten zien hoe mensen een aantal 
eerdere (Mecanoo-)gebouwen in gebruik hebben genomen. 
Onscherpte benadrukt de beweging in voorbijlopende tie
ners in het Stedelijk Museum in Alkmaar en de Toneelschuur 
in Haarlem. Een lezende oude man zit aan een tafel in de bi
bliotheek in Almelo. Architecten werken achter bureaus in 
het nieuwe bureau naar eigen ontwerp. Het zijn mooie fo
to’s, maar meer dan dat de gebouwen naar behoren worden 
gebruikt, valt er eigenlijk niet uit op te maken. Wel veelzeg
gend is een aantal kleine projecten, dat zich nog in het ont
werpstadium bevindt. Het project AHOED in Goirle bij
voorbeeld. AHOED betekent Acht Huisartsen Onder Een 
Dak, maar eigenlijk is er sprake van acht artsen óp het dak. 
In een handomdraai wordt een futloos gebouwtje met plat 
dak omgetoverd tot een vrolijk ensemble, door de bakstenen 
wit te verven en de geneesheren er in een gifgroene doos bo
venop te plaatsen. Op twee plekken in Rotterdam komen vrij
staande huizen die het traditionele zadeldak met dakkapel op 
eigentijdse en originele wijze interpreteren. Hopelijk zijn dit 
voorbeelden van ondogmatische en creatieve ontwerpen! 
Subash Taneja legt uit wat heimwee voor hem en zijn archi
tectuur betekent. “In elk ontwerp, in elke gedachte zit dat 
verlangen naar mijn geboortegrond. [..] Toen ik naar 
Nederland kwam, heb ik me voorgenomen die openheid 

van het India van toen in mijn ontwerpen te laten terugko
men.” Dat gegeven maakt dat Taneja ook andermans heim
wee goed begrijpt. In een sloop-nieuwbouwproject aan de 
Damaststraat en omgeving in Haarlem bouwt Taneja 
Hartsuyker Architecten een nieuw wijkje met ondergrondse 
parkeermogelijkheden. In een collage van verleden, heden 
en toekomst zijn luikjes verwerkt. Hierachter bevinden zich 
portretten van mensen in hun - af te breken - interieurs met 
in het onderschrift een herinnering aan de buurt. Verhalen 
over opgroeiende kinderen en sneeuwballengevechten ver
mengen zich met de beelden van het nieuwe ontwerp. Een 
andere collage toont zonder woorden hoe Taneja de roman
tiek van Indiase nostalgische beelden heeft leren koppelen 
aan Nederlandse zakelijkheid. Het zijn alledaagse, maar 
zeer kleurrijke Indiase en Nederlandse taferelen, geschei
den door kleurenreeksen in RAL-waaiers. India zit ook in 
de ontwerpen voor een drietal woonzorgcomplexen in 
Nederland, waar in het hart van het plan de ouderen wonen 
en daaromheen hun familie en vrienden. Het zit zelfs in de 
ontwerpen voor Indiase particuliere opdrachtgevers op 
twee vrije kavels in Hoofddorp. In plaats van een opsom
ming van opgave, vierkante meters, concept en realisatie 
typeert Taneja zijn ontwerp voor een woonhuis aan de hand 
van de woorden van de toekomstige Indiase bewoner: “The 
days one spends in the sunshine - either in the garden, along 
the water or on the terrace. In the evenings our family life 
continues in our courtyard, with grandmother singing tradi
tional Punjabi songs and we all, clapping and singing with 
her, until everyone gets tired and slowly retreats in their 
rooms for the night rest.” Geen computerpresentaties, nau
welijks plattegronden of gevelaanzichten, wel knip- en 
plakwerk, een maquette en verhalen. Bij Taneja zit de mens 
in zijn hoofd en in zijn handen.
Waar Taneja inmiddels in Nederland verankerd is, probeert 
Carel Weeber het land steeds weer te ontvluchten. Weeber 
is geboren in Curaçao, was hoogleraar aan de Technische 
Universiteit in Delft van 1970 tot 2003 en jarenlang partner 
bij de Architecten Cie. Sinds een aantal jaar noemt hij zich
zelf "exarchitect" en heeft hij zich uit het Nederlands archi
tectenregister laten schrijven. Hij is nauw verbonden aan 
Nederland, maar te allen tijde bereid het land te ontvluch
ten. Hij beschouwt Nederland als “een optische gevangenis 
waar esthetische steriliteit en monotonie het land overge
voelig maken voor ruimtelijke verandering. Waar overal el
ders sprake is van stochastische stadsbeelden (op toeval ge
baseerd), overheerst hier de terreur van de esthetische 
staatscontrole, het Welstandstoezicht. Nederlanders en 
vooral architecten moeten zo vaak mogelijk op reis om van 
hun angst voor visuele chaos verlost te worden, gaan, zien 
dat het anders kan, dat het anders moet.” Daarom reist 
Weeber al decennialang over de hele wereld. Samen met 
filmmaker Paulien Bremmer bewerkte hij 60 uur reisvideo- 
beelden tot een dubbelpresentatie op twee grote schermen. 
De bezoekerreist met Weeber van Kyoto 1969 naar Isfahan 
1999, van Chicago 1987 naar Ramala 1999, van Glasgow 
1968 naar Jekaterinaburg 1997, van Helsinki 1973 naar 
Dakar 2004. Deze aan elkaar gemonteerde beelden van we
gen, voertuigen, water, mensen, markten, hoogbouw, blau
we luchten, uitgestrekte vlakten en hutjes lijken inderdaad 
in niets op Nederland. Hun ontstaansgeschiedenis moge op 
toeval berusten, de compilatie doet dat niet. Het is het cur
riculum vitae van Weeber op Super 8 en digitale video. In 
Vietnam was hij in 1974 te gast bij het Vietnamese bevrij
dingsleger. Een fascinatie voor gridsteden bracht hem in 
Rusland, China en Zuid-Amenka. Wolkenkrabbers in 
Noord-Amerika en Azië bezocht hij als medeoprichter van 
de Stichting Hoogbouw, en in Senegal bekeek hij zijn eigen 
ontwerp voor de residentie van de Nederlandse Ambassade 
in Dakar. Een fascinerende autobiografie.

Indira van ’t Klooster

W20 maanden Döllab (tot 2 februari 2005), Subash Taneja 
(tot 30 januari), Carel Weeber - reizen met de exarchitect 
(tot 6 februari 2005) in Architectuurcentrum ABC, Groot 

Heiligland 47, 2011 EP Haarlem (023/534.05.84; www. 
architectuurhaarlem.nl).
• in Space - zoektocht naar de betekenis en maak

baarheid van de openbare ruimte loopt van 3 februari tot 
2 maart 2005 in Döll - atelier voor bouwkunst, Haringvliet 
100, Rotterdam.

Publicaties

PHOTOGRAPHS OBJECTS HISTORIES. Foto’s zijn 
ook objecten, dat wil zeggen tastbare dingen met een zeker 
volume en een zekere densiteit. Hoe banaal deze vaststel
ling ook moge lijken, tot voor kort was er vanuit de traditi
onele fotografiegeschiedenis en -theorie maar weinig aan
dacht voor dat materiële aspect. Dat beide disciplines zich 
voor een groot deel baseren op een analytisch model dat uit 
de kunstwetenschappen komt, kan hiervoor een verklaring 
bieden. Het is in elk geval te danken aan een reeks andere 
disciplines (vooral de antropologie) dat theoretici steeds 
meer oog krijgen voor de materiële cultuur van het fotogra
fische beeld. De recent verschenen essaybundel Photographs 
Objects Histories, samengesteld door de Engelse antropo
loge Elizabeth Edwards, demonstreert op schitterende wij
ze hoe waardevol zo’n inbreng kan zijn. De essays in dit 
boek vertrekken van een puur materiële analyse om van 
daaruit het sociale leven van fotografische objecten (en de 
daarmee samenhangende betekenisverschuivingen) in kaart 
te brengen.
Het centrale uitgangspunt van het boek is de dubbelzinnige 
houding die de hele fotogeschiedenis aanneemt ten opzich
te van de materiële aspecten van het fotografische beeld. 
Enerzijds is het door zijn materiële afdruk dat de fotogra
fische opname een rol kan spelen in allerlei culturele, soci
ale en economische praktijken. Zo is de financiële waarde 
van fotografische beelden rechtstreeks gekoppeld aan hun 
precieuze materialiteit. Objectief verifieerbare elementen, 
zoals de staat waarin de foto verkeert of het moment waar
op het beeld gedrukt werd (is het een vintage print of niet), 
zijn hier van groot belang. Het materiële karakter van foto’s 
zorgt er ook voor dat zij in allerlei sociale rituelen kunnen 
functioneren, zoals het gezamenlijk bekijken van familie
albums of het uitwisselen van portretten. Anderzijds heeft 
de kijker meestal weinig aandacht voor die materialiteit: 
foto’ s worden in eerste instantie gelezen als een min of meer 
transparant venster op de wereld.
In zijn essay toont Glenn Willumson aan dat de veronacht
zaming van de fotografische materie niet alleen typisch is 
voor de naïeve consumptie van fotografie, maar ook voor
komt in culturele instellingen. Bibliotheken en musea, de 
twee instellingen die de foto als een cultureel object bena
deren, hebben weinig achting voor de concrete vorm van de 
foto. Willumson geeft het voorbeeld van een reeks stereos
copische beelden van de Amerikaanse landschapsfotograaf 
Carleton Watkins, die in de California State Library terecht
kwamen. Omdat de bibliotheek de gewoonte had om foto
grafisch materiaal op onderwerp te classificeren, vond men 
het nodig om de reeks, die door Watkins als een narratieve 
eenheid werd gedacht, brutaal uit elkaar te ranselen en aan 
een nieuwe inhoudelijke ordening te onderwerpen. Ook 
musea gaan niet bepaald zachtzinnig om met hun beeld- 
patrimonium. Het lospeuteren van foto’s uit hun oorspron
kelijk album om ze aan de muur te hangen, is daar een cou
rante praktijk. Door de foto van zijn materiële drager te 
scheiden, bereidt men zijn transformatie van handelswaar 
naar kunstobject voor: foto’s uit commerciële albums wor
den met deze institutionele kunstgreep tot unieke kunstwer
ken gebombardeerd. Dergelijke operaties blijven natuurlijk 
niet zonder gevolg voor de actuele ervaring van het beeld. 
De aseptische ruimte van de tentoonstellingszaal maakt elk 
lichamelijk contact tussen kijker en beeld onmogelijk 
- vandaar dat musea vandaag zoveel problemen hebben met 
het tentoonstellen van bijvoorbeeld daguerréotypieën en 
stereoscopieën, beeldtypes die een intens fysiek contact tus
sen beeld en kijker veronderstellen.

GRUSEnmEVER RRT GRLLER I
20 februari -10 april

‘DRIESPRONG’ invited by Philippe Braem, Angelique Campens, Luk Lambrecht

Damien Delepeleire, Matilde Denorme, 
Emilio Lopez- Menchero, Tim Volckaert

Museumlaan 16 - B 9831 Deurle T 32 (0) 496 54 44 54 _ www.grusenmeyerart.be
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Naast deze institutionele ontkenning van fotografische ma- 
terialiteit heeft men in deze bundel ook aandacht voor de fy
sieke interactie tussen foto en kijker, en de impact daarvan 
op de lectuur van het fotografische beeld. Het voorbeeld bij 
uitstek is de daguerréotypie, die de kijker tot een substan
tiële lichamelijke investering dwong: hij moest het object 
draaien en kantelen om het beeld op het spiegelend opper
vlak helder te krijgen. De verschillende manipulaties waar
aan men een daguerréotypie moest onderwerpen, zijn cru
ciaal om te begrijpen hoe dit beeld een totaal nieuw visueel 
regime installeerde. Precies omdat de daguerréotypie zo
veel aandacht vroeg als object, dwong zij de kijker ook tót 
een verscherpte visuele concentratie. Het contemporaine 
discours schoof dit aspect naar voor als haar belangrijkste 
eigenschap: meer dan eender welk opzichtig realisme, was 
het deze aftastende blik die de daguerréotypie onderscheid
de van andere beelden.
Het meest extreme voorbeeld van deze hechte fysieke band 
tussen kijker en fotografisch beeld biedt een ander 19de- 
eeuws curiosum, het fotografisch juweel. In een prachtige 
analyse laat Geoffrey Batchen zien dat dit immens popu
laire fotografische object zijn mnemotechnische rol enkel 
kon vervullen door twee lichamen met elkaar in contact te 
brengen. Het beeld, dat doorgaans in een amulet stak, was 
vaak vergezeld van een streng haar, geplukt uit de haardos 
van de geliefde persoon - alsof de indexaliteit van de foto 
niet volstond om de afwezige geliefde op te roepen, en er 
(ditmaal letterlijk) nog een lichamelijk extract aan moest 
worden toegevoegd. Dit complexe samenspel van lichaam, 
object en beeld geeft het fotografisch juweel zijn cruciale 
plaats binnen de visuele cultuur van de 19de eeuw. Dat dit 
object als een fysieke brug tussen twee lichamen fungeer
de, leert ons veel over de maatschappelijke context en de so
ciale rituelen waarbinnen fotografie toen functioneerde. 
Tegelijkertijd vertelt dit object iets wezenlijks over de 
19de-eeuwse visie op de relatie tussen fotografie en werke
lijkheid. Ook voor de 19de-eeuwse sensibiliteit kon foto
grafie blijkbaar niet zomaar gereduceerd worden tot een 
pure en exacte kopie. Zo maakt de analyse van Batchen 
nogmaals duidelijk wat een fototheorie kan winnen door 
aandacht te besteden aan de materialiteit van het fotogra
fische beeld.

Steven Humblet

►►Elizabeth Edwards & Janice Hart (red.), Photographs 
Objects Histories. On the Materiality of Images, verscheen in 
2004 bij Routledge, 11 New Fetter Lane, EC4P 4EE London 
(0207/842.2001; www.routledge.com). ISBN 0415254426.

JO CREPAIN. Het boek is als de man: stevig, prettig, 
overdadig. 352 volgepropte pagina’s volstaan amper om de 
beelden- en woordenvloed in te dammen. De vitaliteit spuit 
er langs alle kanten uit. De ergernis ook. Architect 
Jo Crepain acht het ogenblik gekomen om een aantal zaken 
recht te zetten. Als ‘de anderen’ hem niet de erkenning ge
ven die hem toekomt, hem zelfs uitsluiten, zal hij hun onge
lijk nu eens op een overtuigende wijze laten zien door zelf 
zijn levensverhaal onomwonden uit de doeken te doen, en 
te overdonderen met zijn exuberante oeuvre. Van dat laat
ste vond er, naar aanleiding van het verschijnen van het 
boek, ook een uitvoerige overzichtstentoonstelling plaats in 
het Design museum in Gent.
Het verhaal, dat Maarten Delbeke een schelmenroman heeft 
genoemd, slaat een luchtige toon aan en schuwt de ironie niet. 
De naar Vlaamse maatstaven indrukwekkende groep mede
werkers wordt in een non-deScripte omgeving geportretteerd 
voor ‘Frituur André’. De gesprekken die Crepain voert met 
zijn ghostwriter, Max Borka, zijn van dezelfde strekking: ca
fépraat. In de sfeer van architectuur kan cafépraat verfrissend 
zijn, maar hier dient hij alleen om achter een schijnbare lucht
hartigheid een diepe gekwetstheid te verbergen.
Jo Crepain voelt zich miskend en komt daar openhartig voor 
uit. Hij begrijpt niet dat hij, die zich zo genereus heeft inge
zet om de kwaliteit van de architectuur op te krikken, niet 
alleen door zijn eigen werk, maar ook door zijn bemoeienis-

Jo Crepain

Woningbouwproject Kasteel Velderwoude, Haverleij (Nederland), 1997

sen op politiek en institutioneel vlak, om zo te zeggen wordt 
doodgezwegen door een kliek van critici die het blijkbaar 
voor het zeggen hebben. Daarvoor kan hij zelfs doorslaan
de argumenten aanvoeren. Terwijl hij in eigen land niet op 
zijn waarde wordt geschat, krijgt hij in Italië de prestigieu
ze Palladioprijs en Wordt hij overal in Nederland met grote 
opdrachten overstelpt.
Die situatie is minder zwart-wit dan ze in het boek wordt 
voorgesteld. Het aantal opdrachten in Vlaanderen en de uit
voerige bibliografie die eraan is gewijd, bewijzen op zich al 
dat Jo Crepain van meet af aan een markante plaats heeft in
genomen in het Vlaamse architectuurlandschap. In geen en
kel overzicht ontbreekt zijn naam. Het is echter juist dat hij 
niet hoort tot de selecte groep van diegenen die door de kri
tiek als maatgevend of spraakmakend worden beschouwd. 
In die discrepantie tussen het professionele succes en de kri
tische waardering ligt de kern van het probleem. Het boek 
heeft dit niet aangeraakt, laat staan opgehelderd.
Het talent van Jo Crepain is onbetwistbaar. Hij heeft er te 
over. Het straalt van elke bladzijde van het boek. Met een 
uitzonderlijk gemak tovert hij de meest Uiteenlopende pro
jecten uit zijn hoed. “Uitbundigheid, laat ons het daar over 
hebben” begint de tekst. Die uitbundigheid wordt onmid
dellijk vastgeknoopt aan emoties, “het belangrijkste mate
riaal dat de architectuur hanteert”. Bij Crepain ziet het er 
echter naar uit dat die uitbundige emoties niet de tijd krij
gen om in een werk te beklijven. Ze storten zich uit in vluch
tige invallen, de ene al inventiever dan de andere, met als 
culminatiepunt de Villa van de Waanzin -eigenlijk de 
villa ’s, want het gaat om vier identieke villa’s, een voor elk 
seizoen, een voor elk klimaat. Uitgevoerd in legobouw- 
stenen, was het project een mix van Rossi en Bofill. Het feit 
dat het op de achterflap van het boek is afgebeeld, wijst op 
het belang dat Crepain eraan hecht. De zonderling die de 
villa’s van de Waanzin bedenkt, wil alles ineens omvatten 
en vastleggen. Op die manier verdrukt hij bij voorbaat elke 
echte, spontane en onvoorziene emotie. Emotie kan maar 
architectuur worden door er afstand van te nemen, door het 
werk zelf in zijn inwendige structuur de tijd te laten om te 
groeien. In de tekst worden op een irritante wijze alle be
grippen door elkaar gehaspeld. Woorden hebben hun bete
kenis verloren. Maar ook in het werk zelf brengt die discur
sieve vlotheid met zich mee dat de architectuur naar buiten 
gekeerd blijft, dat zij er in de eerste plaats niet op uit is om 
iets te zijn, maar om iets te laten zien. Tussen emotie én de 
manifestatie ervan in een zelfstandig werk ligt een afgrond. 
Hét werk moet de gelegenheid krijgen zich van zijn ontwer
per los te maken om zichzelf te kunnen worden.
Heel wat kenmerken van het oeuvre van Crepain zijn van
uit die instelling te verklaren. In de eerste plaats de trendge
voeligheid. Crepain beschrijft zelf op een openhartige wij

ze de verscheidenheid van zijn werk als een geleidelijke 
evolutie ten gevolge van een bezinning op de uitoefening 
van zijn vak. Overtuigend is dat betoog niet: Het gaat ove- 
rigèns niet om de verscheidenheid op zich, maar om de wij
ze waarop ermee wordt omgegaan. Als Schinkel voor een
zelfde opgave een gotische en een classicistische versie van 
zijn project voorstelt, maakt dat geen verschil uit voor de in
wendige coherentie van het ontwerp. Het is het naar buiten 
gericht zijn van het werk dat een verklaring biedt zowel 
voor het publieke succes als voor de kritische reserves. 
Door zijn briljante assertiviteit geraakt men in de ban ervan, 
maar tegelijk vormt die opvallende kwaliteit een schild dat 
belet dieper in het werk door te dringen en er zich ‘emotio
neel’ in te verliezen. Het boek is eén perfecte weergave van 
dit oeuvre.

Geert Bekaert

WJo Crepain Architect ’73-’O3 van Max Borka en 
Koenraad Janssens, uitgegeven in 2003 door Stichting 
Kunstboek, Legeweg 165, 8020 Oostkamp (050/46.19.10; 
www.stichtingkunstboek.com). ISBN 90-5856-114-3.

51N4ESPACEPRODUCERS/JANDECOCK. Architectuur, 
zo wordt al eens gefluisterd, huppelt zo’n twintig jaar ach
ter op de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De 
believers van deze dooddoener kunnen zich alvast in de 
handen wrijven met twee recente publicaties over Belgische 
jonge góden uit beide disciplines: een korte blik op 51N4E 
Space Producers -van het gelijknamige architecten
bureau- maakt duidelijk dat architectuur tegenwoordig 
omschreven kan worden in kernwoorden als atmospheres, 
play for real, bring it on! of “marble-cum-polyester”; termen 
die herinneren aan de participatiegedachte, de bricolage- 
materialen of de atmosferische esthetiek die vanaf de vroe
ge jaren negentig ingang vonden in de hedendaagse kunst. 
Maar vreemd genoeg biedt de vergelijking tussen deze 
architectuurmonografie en het boek Denkmal van Atelier 
Jan De Cock een minstens even overtuigende argumentatie 
voor de non-believers. Denkmal is vormgegeven als een 
kunstwerk op zichzelf; een bijbels opgezette ode aan de 
sculpturale ruimtelijkheid die dit Brusselse kunstenaars
atelier rond Jan De Cock telkens weer creëert. Maar terwijl 
de architectuurmonografie terugblikt op de kunst van de 
voorbije twee decennia, vindt De Cock veel inspiratie bij de 
avant-gardearchitectuur van minstens 60 jaar geleden: 
Bauhaus, Mies, Wright - maar net zo goed Borromini. 
Meteen wordt duidelijk dat elk debat over wie hu wie ach- 
ternaholt, volledig zinloos is. Als beide publicaties iets dui
delijk maken, dan is dat het feit dat hedendaagse kunst en 
architectuur het idee hebben dat ze verwikkeld zijn in een 
intense formele en conceptuele uitwisseling, en dat ze die 

.wisselwerking allebei gebruiken om een bepaalde, persoon
lijke ruimtelijkheid te ontwikkelen. Maar bovenal legt die 
vergelijking bloot hoezeer beide zoektochten naar een spe
cifieke ruimte telkens weer onzacht botsen op de grenzen 
van de eigen discipline.
Los van alle inhoudelijke vergelijkingen delen beide boe
ken in elk geval hetzelfde type hoofdrolspeler: zowel de 
kunstenaar Jan De Cock als de architecten van het bureau 
51N4E zijn rond de dertig, bijzonder ambitieus, gehaaide 
marketeers, artistieke ondernemers. Beiden .staan ze op het 
punt om hun eerste passen op een groot buitenlands podium 
te zetten: het architectenbureau won de prestigieuze 
Nederlandse Maaskantprijs en wordt internationaal uitge
nodigd voor prestigieuze wedstrijden, de kunstenaar werkt 
aan zijn eerste solotentoonstelling in Tate Modem. Beiden 
hebben ten slotte net hun eerste monografie vormgegeven 
en uitgebracht. Deze Overeenkomsten gaan wellicht ook op 
voor andere personages uit de Belgische kunst- of architec- 
tuurwereld, maar de cruciale analogie tussen De Cock én 
51N4E is dat ze hun monografie eenzelfde centraal thema 
hebben meegegeven: de definitie van een alternatieve ruim- 
telijkheid. Op dit punt stopt de gelijkenis echter abrupt, 
want de ruimtelijkheid die beide boeken beschrijven is to
taal tegengesteld.

tot februari zœs g IA N FR AN CO B A R U C H E L LO
Call gallery for details

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13
VAARTSTRAAT 13
FAX 02/219.37.21

1000
1000 
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De ruimtelijkheid in Denkmal wordt gedirigeerd door or
des, verhoudingen, ritmiek en perspectief. De beelden van 
De Cocks oeuvre tonen telkens een perfect getimmerde 
houten constructie, meestal in een museum. De constructies 
zijn zo groot dat ze de bestaande architectuur voor een groot 
deel bedekken en dat bezoekers erdoorheen kunnen lopen 
of erin kunnen zitten. Intern zijn de constructies geordend 
door weerkerende ritmes van kolommen, openingen, bal
ken, platen. De projecten in Bozar of in de Gentse 
Universiteitsbibliotheek tonen bovendien dat die interne or
dening gebaseerd is op ritmes van de bestaande architectuur 
of op conceptuele referenties. De beelden van de realisaties 
van Atelier Jan De Cock worden in het boek getoond tussen 
honderden artistieke, architecturale, filmische en historische 
referenties: van het Pergamonaltaar via Dürer, Le Corbusier 
of Brancusi tot Vanessa Beecroft en Sophia Loren. De veel
heid, de presentatie en de lay-out van deze 54mm dikke bun
del maken de bedoeling van Denkmal overduidelijk: hier 
wordt een oeuvre getoond. Een coherent werkoverzicht van 
een ‘jong maar briljant’ kunstenaar. En dat gedirigeerde oeu
vre wordt getoond met een al even gedirigeerde maar verfris
sende en overtuigende grootspraak.
Tegenover dit zware geschut leest het boek 51N4E Space 
Producers als een implosie van een collectie kortverhalen. 
Terwijl Denkmal een ruimtelijkheid definieert binnen een 
bestaande architectuur, presenteert de architectuurmono- 
grafie een ruimtelijkheid die net zo goed in een tuinhuis, in 
een museum of in een bos kan worden opgezet. Terwijl de 
ruimtelijkheid van Denkmal ontstaat tijdens de eigenlijke 
opbouw van het werk, spreekt het 51N4E-werk overwegend 
via provocerende 3D-montages en wervende schema’s. 
Terwijl Denkmal een ruimtelijkheid definieert vanuit een 
gedirigeerde ordening van vlakken, lijnen en perspectieven, 
dirigeert het architectenbureau veeleer de intense gebruiks
mogelijkheden van hun ruimte. De ruimtelijkheid van 
Denkmal is ingevuld met figuranten, door De Cock uitgezet 
in een strakke regie die bij momenten herinnert aan taferelen 
van Visconti. De ruimtelijkheid van 51N4E wordt daaren
tegen opgevuld met toevallige passanten die, aangenaam 
verrast, de nieuwe kwaliteiten en mogelijkheden van de 
context ontdekken. De confrontatie tussen beide definities 
van ruimte, en bij uitbreiding tussen beide publicaties, roept 
onmiskenbaar herinneringen op aan de centrale confronta
tie van de 20ste-eeuwse avant-garde: het geordende, 
abstracte en daarom ‘elitaire’ modernisme versus het leven
dige, ‘populistische’ antimodernisme. Het werk dat Atelier 
Jan De Cock presenteert in Denkmal, grijpt uitdrukkelijk te
rug naar de architectuurtraditie die door het modernisme 
werd uitgedragen: een ruimtelijkheid van massa, opper
vlakte en plan. Maar tezelfdertijd wordt ruimtelijkheid er 
beschouwd vanuit een conceptueel en minimalistisch stand
punt. Binnen het huidige kunst- en architectuurdebat is 
De Cock allerminst de enige die deze twee tradities op een 
dubbelzinnige manier aanboort, maar de formele coheren
tie van zijn werk levert in elk geval een welkome en duide
lijke bijdrage aan de discussie.
Toch maakt precies diezelfde formele coherentie van 
Denkmal duidelijk dat de architecturale referenties van De 
Cock op een zeer specifieke manier binnengehaald worden. 
Wanneer Le Corbusier drie raadgevingen meegeeft aan het 
begin van Vers une Architecture, ageert hij tegen de eigen
tijdse praktijk van anekdotische decoratie en stijlenvermen
ging. Hij presenteert massa, oppervlak en plan als werk
instrumenten om ordening, abstractie en sculpturaliteit te 
geven aan bouwwerken, maar zijn uiteindelijke doel is een 
ruimtelijkheid die op een andere en expliciet grotere schaal 
bedacht en ervaren wordt. Precies hetzelfde gaat op voor het 
merendeel van de architecturale referenties die Denkmal 
presenteert. Maar in het eigen werk dat Denkmal toont, 
wordt het ruimtelijke instrumentarium van Le Corbusier bij 
momenten vertaald in een quasi-anekdotische sculpturali
teit. In het werk dat Atelier Jan De Cock realiseerde in de 
Universiteitsbibliotheek van Gent (een modernistisch ge
bouw van Henry van de Velde) werden leestafels, boeken
kasten en houten luifels vertimmerd tot een overweldigen
de sculptuur die zich over de hele zaal uitspreidde en tallo-

Nieuwe Publicaties

■ Francis Alÿs, Walking Distance from the Studio, 
Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz Verlag, 2004.
ISBN 3-7757-1541-x
■ Gregg Bordowitz, The AIDS Crisis is Ridiculous and 
Other Writings 1986-2003, red. James Meyer, Cambridge 
(Mass.), MIT Press, 2004. ISBN 0-262-02570-1
■ Michaël Borremans, Zeichnungen/Tekeningen/ 
Drawings, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 
2004. ISBN 3-88375-832-9
■ Michaël Borremans, The Performance, Ostfildern-Ruit, 
Hatje Cantz Verlag, 2005. ISBN 3-7757-1589-4
■ David Claerbout, Köln, Verlag der Buchhandlung 
Walther König, 2004. ISBN 3-88375-880-9
■ Marc Décimo, Marcel Duchamp mis à nu. A propos du 
processus créatif, Dijon, Les Presses du Réel, 2004.
ISBN 2-84066-119-5
■ Liam Gillick/Gabriel Tarde, Underground (Fragments 
of Future Histories), Dijon, Les Presses du -Réel, 2004. 
ISBN 2-84066-134-9
■ William Kentridge. Gesprache mit Angela Breidbach. 
Thinking Aloud, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther 
König, 2004. ISBN 3-88375-863-9
■ Vasif Kortun en Erden Kosova, Szene Tiirkei. 
Zeitgenössische Kunst in der Tiirkei, Jahresring 51, Köln, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, 2004.
ISBN 3-88375-889-2
■ Migrating Identity, red. Sonja Beijering, Simon 
Ferdinando en Renée Ridgway, Amsterdam, SEB 
Foundation - Gate Foundation, 2004.
ISBN 90-8546-022-0
■ Robert Nickas, Collection Diary, Dijon, Les Presses du 
Réel, 2004. ISBN 2-940271-68-2
■ Paul Noble, Dijon, Les Presses du Réel, 2004.
ISBN 2-940271-67-4
■ Gabriel Orozco, Serpentine Gallery, Köln, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2004. ISBN 3-88375-837-x 
■ Parachute, Essais choisis 1975-1984, tome 1, Montréal/ 
Brussel, Parachute/Editions La Lettre Volée, 2004.
ISBN 2-87317-253-3 

ze referenties bevatte naar het meubilair en de basisstructuur 
van de ruimte. Maar in de leeszaal zelf presenteerde 
datzelfde project zich eerder als een ruimtelijke sculptuur 
dan als een ruimtelijke ingreep met een schaalvergroting in 
de corbusiaanse zin. Zo wordt duidelijk dat er een 
aanzienlijk contrast bestaat tussen deze sculpturale 
ruimtelijkheid en de ruimtelijkheid van de ambitieuze 
referenties in het boek. Precies deze tegenstelling tussen 
realisaties en ambities zorgt bij momenten voor een vreemde 
anekdotiek in een publicatie, en bij uitbreiding een oeuvre, 
waarin zo weergaloos gedirigeerd wordt met grootspraak, 
coherentie en ordening. Ondanks alle ruimtelijke aanspraken 
en referenties presenteert Atelier Jan De Cock zich met 
Denkmal duidelijk als een sculptuuratelier dat af en toe op 
de limieten van de eigen discipline botst.
Het is opvallend dat hetzelfde min of meer opgaat voor 
51N4E Space Producers. In navolging van toonaangevende 
architectuurmonografieën van de laatste twintig jaar neemt 
het boek een conceptueel standpunt in, eerder dan een 
loutere opeenvolging van projecten te geven. In de 
publicatie zijn dan ook véél onuitgevoerde projecten 
opgenomen, naast kunstwerken of teksten die getuigen van 
een gelijklopende mentaliteit. De poëtische, scenografische 
ruimtelijkheid die het boek zo promoot, wordt niet getoond 
met een coherent oeuvre maar verschijnt als een continu 
groeiende verzameling van inzichten en multidisciplinaire 
referenties. Dat daarbij een zekere anekdotiek optreedt, is 
onvermijdelijk. Het valt op dat hier wél voortdurend 
gespeeld wordt met ruimtelijke schaalvergrotingen, dat 
architecturale werktuigen integraal ingezet worden. De

■ Parachute, Essais choisis 1985-2000, tome 2, Montréal/ 
Brussel, Parachute/Editions La Lettre Volée, 2004.
ISBN 2-87317-253-3
■ Walid Raad/The Atlas Group, Volume I - The Fakhouri 
File, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2004. 
ISBN 3-88375-794-2
■ Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, 
Galilée, 2004. ISBN 2-7186-0662-2
■ Tobias Rehberger, Private Matters, Dijon, Les Presses 
du Réel, 2004. ISBN 2-940271-46-1
■ Martha Rosler, If Not Now, When?, Ostfildern-Ruit, 
Hatje Cantz Verlag, 2005. ISBN 3-7757-1599-1
■ Dieter Roth. Ein Reader, Köln, Verlag der Buchhandlung 
Walther König, 2004. ISBN 3-9522967-0-8
■ Dieter Roth. Gesammelte Interviews, red. Barbara 
Wien, London, Edition Hansjörg Mayer, 2004.
ISBN 3-9806837-3-7
■ Els Vanden Meersch, Paranoid Obstructions, Leuven, 
Lieven Gevaert Research Centre for Photography/Leuven 
Universitaire Pers, 2004. ISBN 90-5867-437-1
• Franz Erhard Walther, ABC... Museum. Wortbilder, red.
Philippe Cuenat, Dijon, Les Presses du Réel, 2004.
ISBN 2-940159-32-7
■ Franz West. Gesammelte Gesprache und Interviews 
1990-2003, red. Johannes Schebrügge en Ines Turian, Köln, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, 2004.
ISBN 3-88375-607-5
■ Erwin Wurm, I Love My Time, I Don’t Like My Time, 
Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz Verlag, 2004.
ISBN 3-7757-1547-9
■ Yearbook Dutch Design 2003/2003, red. Aad Krol en 
Timo de Rijk, Rotterdam, Episode Publishers, 2004.
ISBN 90-597301-35
■ Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W. Jos de 
Gruyter, Den Haag/Bussum, RKD/Uitgeverij Thoth, 2004. 
ISBN 90-6868-369-1.
■ Maarten Van Severen. Werken. Work, Oostkamp, 
Stichting Kunstboek, 2004. ISBN 90-5856-155-0.

vlagen anekdotiek van de 51N4E-publicatie zijn daarom 
allerminst te wijten aan sculpturaliteit; ze doen zich voor bij 
enkele projecten waarvan de betekenis voor de eigentijdse 
ruimtelijkheid die 51N4E wil voorstellen, bedolven wordt 
onder een overweldigende mediatisering of 
conceptualisering. Net als Denkmal maakt dit boek duidelijk 
dat de presentatie van een jong oeuvre zonder probleem kan 
gebeuren met een overweldigende grootspraak. Maar 
tegelijk tonen beide boeken dat precies deze grootspraak 
door de mand valt wanneer de publicatie te veel registers 
buiten de eigen discipline wil bespelen.

Dries Vande Velde

>y51N4E Space Producers, NAi Publishers, Mauritsweg 23, 
3012 JR Rotterdam (010/201.01.33; www.naipublishers.nl). 
ISBN 90-5662-359-1.
^Jan De Cock — Denkmal, Atelier Jan De Cock, Auguste 
Gevaertstraat 15, 1070 Anderlecht (02/520.89.75). ISBN 
90-8084-241-9.

Medewerkers: Hildelies Balk, Geert Bekaert, Fredie Floré, 
Mare Holthof, Steven Humblet, André Koch, Fieke Konijn, 
Sven Lütticken, David Nolens, Peter Rotsaert, Mienke 
Simon Thomas, Wouter Van Acker, Lieven Van Den 
Abeele, Dries Vande Velde, Donne van Hoogstraten, Indira 
van ’t Klooster, Bart Verschaffel

AT SINGEL 100 - www.artxs.nl
Andreas Hetfeld Unni Askeland
5 t/m 27 februari 2005
Tekeningen en constructies van aluminium, brons, ijzer, hout en gips

5 t/m 27 maart 2005 
“Munchadoptions” schilderijen

Singel 100, 1015 AD Amsterdam, Tel.+31(020)6257764, E-mail: galerie@artxs.nl 
woensdag t/m zaterdag en 1ste zondag v.d. maand van 13 -17:30 uur en op afspraak

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
13

 • j
an

ua
ri

-fe
br

ua
ri 

20
05

Programmation05
04.11.04-05.02.05
19.02.05 - 09.04.05
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Paul Casaer
Regine Kolle
Loïc Vanstichelen & Simon Backès
Philippe Terrier-Hermann
Maura Biava

maison Grégoire

292 Dieweg- 1180 Brussels 
telephone +32 (0)2 372 05 38 
e-mail observatoiregalerie@hotmail.com 
maisongregoire.org

open on Saturdays 2 — 6 pm and by appointment
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H» Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsge- 
gevens opgenomen kunnen 
worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per 
land is de informatie alfabetisch 
naar plaatsnaam, en per plaats
naam alfabetisch naar de naam 
van de tentoonstellingsruimte ge
rangschikt. De agenda bevat in
formatie van musea, kunststich
tingen, culturele centra, galeries 
en alternatieve ruimten... Initia
tieven van openbare instellingen 
en adverteerders in De Witte Raaf 
worden gratis in de agenda opge
nomen, zelfs als slechts eenmaal 
per jaar geadverteerd wordt An
dere initiatieven worden vermeld 
indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes ver
meldingen (49,57 EUR) of een 
abonnement voor eenmalige ver
meldingen ( 18,59 EUR). Stortin
gen van Belgische tentoonstel
lingsruimten dienen te worden 
verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van 
Nederlandse óp het rekening
nummer 63 31 38 452. De opna
me in de agenda betreft de naam 
van de instelling, het adres, het te
lefoonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van 
de tentoonstellingen), de naam 
van de kunstenaars) en het gen
re van het werk) hebben enkel be
trekking op de periode die de af
levering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst 

■ Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297 - 9300Aalst
P 053/41.37.89
do-Ta 14-18u to 10u30-13u30
* Michel Leonardi/Jo De Smedt [tot 6/2]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst
P 053/71.06.46 do-za 14-19a
• “De magie van het beeld IT’ - Mar
cel Berlanger, Gerco de Ruijter, Wolf
gang Ellenrieder, Martijn Schuppers 
[tot 23/1]
■ Galerij A4
Albrechtlaan 4 - 9300Aalst

0497/50.71.24
70-7014-19u wo 18-21u
• Ann Van Geert, Marijke van der Eist 
[tot 23/1] ;
■ Kunstencentrum Netwerk Galerij 
Houtkaai 7/n - 9300Aalst
P 053/78.89.81 wo-za 14-18u
• “Raymond Vanderzande" - Koen- 
raad Dedobbeleer, Kristof Van Ge
stel [tot 12/2] • Peter Morrens [5/3 
tot 9/4]

Antwerpen______________________  

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen
P 03/216.30.28 wo-za 14-18a
• “Freundschaftsmaschine” - Kati 
Heek, Charlotte Schleiffert, Cindy 
Wright, Maddy Arkesteyn [tot 29/1] 
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 

03/233.13.45do-zo 13u30-18u
• "Woordenloos" - Hugo Claus [tot 6/2]

■ deSingel
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018 
Antwerpen

03/248.28.28 di-zo 14-18a
• “Collecting the Future” - b&k+bran 
dlhuber&co+  [17/2 tot 10/4] 
■ Elzenveld

a42.org

St.-Jorispoort 29 - 2000Antwerpen 
03/223.56.10 do-zo 12u30-17u30

► “Kleiproef 16” [tot 20/2]
■ Error
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen 
</> 0472/26.19.70 do-zo 14-18a
• Nicole Bauwens, Kurt Du Tré [4/2 
tot 13/2] • Nele De Roo, Wim Lam
brecht [17/2 tot 6/3] • “Joris Martens” 
- Marc De Blieck [4/2 tot 6/3]
■ Extra City - Centrum voor He
dendaagse Kunst
Silo - Kaai 44 Mexicostraat/ 
Siberiastraat - 2030Antwerpen 
P 03/272.28.80 vr-zo 11-23»
• “Dedicated to a Proposition” - En
rique Metinides, Ana Torfs, Dami
an Ortega, Gert Robijns, Gerard By
rne, Luc Tuymans, Paul Graham, Te
rence Koh, Robin Rhode, Mike Bou
chet, Vadim Fishkin, Yuri Leider- 
tnann... [tot 28/2]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000 
Antwerpen
P 03/231.90.56 wo-za 14-18»
• “Colors!” - Vincent Geyskens, 
Nils Erik Gjerdevik, Francesco Rus
so, Mariëlle Soons, Berend Strik [3/ 
2 tot 19/3]
■ Galerie Jos Jamar
De Burburestraat 2 A - 2000 Ant
werpen
P 03/238.68.75 wo-za 14-18»
• “Chinese terracottakunsf ’ [tot 29/1]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat11 - 2000Antwerpen 

03/257.24.00
wo-za 13-18u zo 14-18»
• “A Mind Map” - Ronny Delrue [tot 
29/1] • “Between Blinds” - Eddy De 
Vos [4/2 tot 19/3]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100- 2018Antwerpen 

03/247.24.19 ma-vr 9-17uzal4-17u
• Cindy Wright - schilderijen [tot 
28/1]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 

03/237.11.27
di-vr 10-18u za 12-18»
* “Minute Papillon” - François Cur- 
let [tot 29/1] • Stanley Brouwn [4/ 
2 tot 19/3]
■ Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000 Ant
werpen
p 03/238.78.09di-zo 10-17»
• “Het allermooiste uit het prentenka- 
binef’ [tot 20/2] •“De koning te rijk. 
Uit de museumreserves” [tot 28/8]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 

03/226.06.30 do-za 13-18»
• “Heads" - Pieter Huybrechts [tot 23/ 
1] • “Circumstances” - Anton Cotte
leer - sculpturen [3/2 tot 19/3]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Ant
werpen
P 03/238.40.34 ma-vr ll-13u 14-18»
• Jef Janssens, Cécile Verplancke - 
schilderijen [4 tot 24/2]
■ Maes & Matthys Gallery
Pourbusstraat 3 - 2000Antwerpen 
9 0478/48.50.31 wo-za 14-18»
• Minerva Cuevas [21 tot 29/1] 
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat 28 - 2000Antwerpen 
P 03/470.27.70di-zo 11-17»
• “Malign Muses, When Fashion 
Turns Back”/”Isabelle de Borchgra- 
ve. Papier à la mode; an Illusion of Pa
per” [tot 30/1]

■ MuHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 

03/238.59.60di-zo 10-17»
• “Dear ICC. Aspecten van de actu
ele kunst in België” - Dan Graham, 
Ben Vautier, Jef Geys, James Lee By
ars, Joseph Kosuth, Filip Francis, Vito 
Acconci, Guillaume Bijl... [tot 27/2] 
■ NICC
Museumstraat 50 - 2000Antwerpen 
P 03/216.07.71 wo-za 14-18»
• “NICC Books, Publications and 
Editions” [tot 29/1]
■ Objectif_Exhibitions
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen 

03/288.49.77do-za 14-18»
• “Publicaties en edities” [tot 29/1]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 
9 03/237.20.19 vr-za 13-18» 
> “Recent Editions” [tot 29/1]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 
P 03/248.08.71 wo-za 14-18»
• “Variable Dimensions” - Wolfgang 
Plöger [tot 29/1]
■ Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 
P 03/257.14.17 di-za 14-18»
• “Het Geile Geraamte” - Atelier Van 
Lieshout [tot 29/1] • “ARCO Madrid” 
- kunstbeurs [9 tot 14/2] • Erwan Ma- 
héo [3/2 tot 19/3]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 - 2000 
Antwerpen
P 03/216.16.26 wo-za 14-18»
• “Les Gilles de Binche” - Luc Tuy
mans [3/2 tot 5/3]

Asse

■ Galerij De Ziener
Stationsstraat55 -1730Asse 

02/452.77.86
do 18u30-21u vr-zo 15-18»
» LMG Ploem [16/1 tot 20/2]

Brugge_________________________

■ Groeningemuseum
Dijver 12- 8000Brugge
P 050/33.99.11 dagelijks 9u30-17»
• “Fake/Not Fake. Restauraties, re
constructies, falsificaties. Het conser
veren van de Vlaamse Primitieven in 
België 1930-1950” [tot 28/2]
■ Gruuthusemuseum
Dijver 17 - 8000Brugge
P 050/33.99.11 di-zo 9u30-17u
• “Archeologisch glas en middel
eeuwse glasramen” [tot 6/3]

Brussel

■ argos
centrum voor audiovisuele kunsten 
Wérfslraói 13 -1000 Brussel : 
fz 02/229.00.03 
wo-za 14-19» ‘
• “Le guide du Parc - Mission Mont 
des Arts - Une femme entreprenante”' 
- S ven Augustijnen [26 tot 27/2]
■ Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
9 02/735.52.12 di-vr 14-18»
► HA Schult [tôt 18/2]
■ BOZAR
Ravensteinstraal23 -1000Brussel
‘9 02/507.82.00
di-zo 10-18u do 10-21»
► “Het archief van de verbeelding. Fo
tografische intimiteiten; 13 vrouwen 
en een hond. Een selectie uit de col
lecties van het FotoMuseum Provincie 
Antwerpen” [tot 6/2] • “Revolution/ 
Restoration Part II: Looking for 
Alfred/Leytonstone" - Johan Grimon- 
prez [4/3 tot 4/4] • “René Magritte en 
de fotografie” [23/2 tot 15/5] » “Visi
onair België. C’est arrivé près de chez 
nous” [18/2 tôt 15/5]

■ Atelier 340 Muzeiun
de Rivierendreef340 -1090Brussel 
9 02/424.24.12 do-zo 14-19»
• “Objet détournés)" - Jacques Lizè- 
ne, Wim Delvoye, Priska Riedl, An
toine Laval, Wang Fu, Claude Briand- 
Picard/Patricia Waller, Anu Tuomi- 
nen [tôt 30/1]
■ CIVA
Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 -1050 Brussel 
9 02/642.24.80 di-zo 10u30-18u30 
► “André Jacqmain. Zinnebeelden in 
wording”/”De gebroeders Bourgeois 
en de moderne beweging in België” 
[tot 27/3]
■ Comptoir du Nylon
Sint-Katelijnestraat 13 -1000 Brussel 
902/279.64.21
Yvan Derweduwe [tôt 8/2]
■ Crown Gallery
Hopstraat 7 -1000 Brussel 
9 02/514.01.23 do-za 14u30-18u30
• “Photographie Reality” - Paul Gra
ham, Olivo Barbieri, Massimo Vita
li, Lois Renner, Frank van def Salm, 
Gabriele Basilico [tot 5/2] • “Arco 
Madrid” - kunstbeurs - Tina Gillen 
[10 tot 14/2] » Koen De Decker [19/ 
2 tot 26/3]
■ De Muelenaere & Lefevere 
Art Gallery
Jules Besmestraat 95 -1081 Brussel 
9 058/51.47.57 
di-vr 14-18u za 10-17»
• Udo Achterholt - schilderijen [tot 
18/3]
■ Mise en doute
Roodebeeksteenweg 86 A -1200 Brussel 
9 02/762.92.58 vr-za 14-18»
► “Mise en doute 6” - Stéphanie Ha- 
maide, Emilio Lopez-Menchero [15/ 
1 tot 12/2]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 
9 02/219.44.51 wo-za 14-18»
• “De Potten van Etablissement Prijs
uitreiking voor het beste werk ge
zien in 2004” [22/1 tot 5/2] • “Men
selijke passies” - Philippe Van Snick 
[tot 31/12]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art 
Stokkelse Steenweg 45 - 1200 Brussel 
9 02/761.27.67 do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za9u30-17»
► “Mémoire de neige. Christian Dotre- 
mon", [27/1 tot 12/3]
■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat 9 -1000 Brussel
9 02/511.35.80wo-za 12-18»
• Claude Cortinovis [tot 31/1] 
■ Galerie Meert Rihoux 
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
9 02/219.14.22 di-za 14u30-18» 
► Gianfranco Baruchello [tot -/2]
• Galerie Rodolphe Janssen
Livórnostraat 35 -1050 Brussel 
902/538.08.18 ’ 
di-zal4-19u
► Balthasar Burkhard - fotografie 
[tot-/2]
■ Halle poort
Zuid laan -1000 Brussel
9 02/534.15.18 di-zo 10-17»
► “De Feestpoort. Onze eindejaars- 
feesten: legenden en gebruiken” [tot 
30/1]
■ ING Cultural Centre
Koningsplein 6 -1000Brussel 
9 02/547.22.92 dagelijks 10-18» 
► “Lichaam en kosmos. Precolumbi- 
aanse sculptuur uit Mexico” [tot 23/1]
■ Institut Supérieur
pour l’Etude du Langage Plastique 
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
902/504.80.70 
ma-za 9u30-19u
► “2+1 gratis” - Pierre Lefebvre [tôt 5/ 
2] ► “De vous à moi, vous m’...” - Mi
chel Clerbois [4/2 tôt 12/3] ► “Bruxel
les la nuif ’ - Stéfane Fefer - fotografie 
[9/2 tot 9/4]

■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brussel 
9 02/514.10.10do-za 14-18u30
► “Portraits at the Vietnam Veterans 
Memorial, Washington DC, 1983- 
1984” - Judith Joy Ross [tot 29/1] • 
“Today Is Just a Copy of Yesterday’’ - 
Robert Barry, Pierre Bismuth, Daniel 
Buren, Manon de Boer, Mario Gar
cia Torres, Douglas Gordon, Joachim 
Koester, David Lamelas, Jonathan 
Monk, lan Wilson [10/2 tot 2/4]
■ Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10-1000 Brussel 
9 02/741.73.00di-zo 10-17» 
► “Aan tafel bij de prins. Het Orlé- 
ansservies van Doorniks porselein” 
[tot 20/2] » “Tattoo!” [tot 27/2] » 
“(Im)perfect by design. 4de Triënnale 
voor Vormgeving" [tot 27/2] 
■ LaMédiatine
Stokkelse Steenweg 45-1200 Brussel 
9 02/761.27.52 wo-za 14-18» 
► “Prix Médiatine" [tot 27/2] 
■ Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 -1060 Brussel
9 02/537.65.40 di-vr 14-18u30 za 
9u30-12ul4-18u30
► “Métamorphoses du vivant’ - Kikie 
Crêvecoeur - grafiek [tot 5/3]
■ Librairie Quartiers Latins
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
9 02/227.34.04 ma-za 10-18» 
► “Le poème et l’image” - Dr. Roberts 
& Mr. Jones [21/1 tôt 26/2]
■ Huis voor de Hedendaagse 
Kunst van de Kartuizers 
Kartuizerstraat26-28 -1000 Brussel 
9 02/513.14.69 ma-vr 10-12u30 14- 
18u za 14-18»
► “Bouche à bouche à oreille” - Ber
trand Ivanoff [tôt 26/2] ► “D’une surface 
à l’autre” - Amélie de Beauffort, Charles 
de Lanshteer [10/3 tôt 16/4]
■ Mineta Move Art Gallery
Minimenstraat32 -1000Brussel
9 02/512.27.26 wo-za 14-18»
► “Small Flowers Crack Concrete” - 
Benjamin Lalou [3/2 tot 26/3]
■ Observatoire Galerie
Maison Gregoire
Dieweg 292 -1180 Brussel 
9 02/372.05.38 za 14-18» 
► “The Housekeeper” - Paul Casaer 
[tot 5/2] » Regine KoUe [19/2 tot 9/4] 
• Sint-Lukasgalerie Brussel 
Paleizenstraat 74 - 1030 Brussel 
9 02/250.11.66 
di-vr 10-17u za 13-17»
► “Bevreemdende verkenningen” - 
Sven Augustijnen, Anouk De Cler- 
cq, Amo Roncada [tot 19/2] ► “Vi
sies uit een Kunsthogeschool 2004” 
[23/2 tot 12/3]
■ Vlaams Instituut
voor het Zelfstandig Ondernemen 
Kdriselarijstraat 19 -1000Brussel 
902/227.49.60
di-vr ll-18u zd-ZO 13-17»
► “De nieuwe oogst 04. Hedendaagse 
vormgeving uit Vlaanderen” [tot 6/3] 
■ Vlaams Parlement
Ijzerenkruisstraat 99 -1000Brussel 
902/552.11.11 ma-za 10-17» 
► "Panamarenko. Te land, ter zee en in 
de luchf ’ [tot 25/3] 
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 - 1050 Brussel
9 02/639.67.30di-za 12-18»
► Bertrand Lavier, Yves Oppenheim 
[20/1 tot 19/2]

Charleroi

■ BPS 22 espace de création con
temporaine
Boulevard Solvay 22 - 6000 Char
leroi
9 071/53.15.15 do-zo 12-18»
► “Exposition Universelle” - Jota Cas
tro [5/3 tôt 15/5]

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 
Charleroi/Mont-sur-Marchienne
9 071/43.58.10di-zo 10-18»
► ‘Léonard Misonne (1870-1943). En 
passant..”/”Le jour se rêve” - Christi
an Carez/”Métiers du temps jadis en 
Wallonie” [tôt 27/2]

Couillet

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville346-6010 Couillet 
9 071/36.00.65wo-vr 14-19uza 11-18» 
► “Rouge” - Leo Copers, Marthe 
Wéty, Walter Swennen, Johan Muyle, 
Michaël Matthys, Myriam Homard, 
Hervé Charles... [Itot 12/2]

Damme-Sijsele__________________

■ Gallery Utopia
Stationsstraat 143 - 8340 Damme
9 0498/75.43.37za-zo I0-12u 15-18»
► Ph. Baran, Johan Clarysse, Ma
rio Daniele, Mari-Claire Gouat, Ro
bert Kayser, Valère Ledourner, Lin
da Molleman, Pierre Rosenthal, Diana 
Tibbaut, Didier Ve [tot 30/1]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 
9 09/282.77.93 do-zo 14u-18u 
► “Driesprong” - Damien Delepelei- 
re, Mathilde Denorme, Emilio Lo
pez-Menchero, Tim Volckaert, Freek 
Wambacq [20/2 tot 10/4]
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle
9 09/282.51.23
di-vr 13-17u za-zo 11-17»
► Maria Roosen [tot 28/2] ► Mar
kus Lupertz, Louis Thévenet [20/2 
tot 17/4]

Drogenbos______________________

■ Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat 6 -1620Drogenbos 
902/377.57.22
di-vr 13-17u za-zo 14-17»
► “Zelfgave” [tot 20/3]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien

In den loten 3 - 4700 Eupen
9 087/56.01.10
di-vr 13-I8u za-zo 14-18»
► “Vanitas. Ijdelheid der ijdelheden” 
- Luc Tuymans, Katharina Fritsch, 
Wim Delvoye, Berlinde De Bruycke- 
re, Jan Fabre, Gloria Friedmann, Jong- 
suk Yoon, Margret Eicher, Jacques 
Charlier... [tot 23/1]

Geel 

■ Cultuurcentrum De Werft 
Werft 32 - 2440 Geel
9 014/57.03.40 ma 13u30-16u30 di 
9-12u30 13u30-18u wo-vr 9-12u30 
13u30-16u3Qzal0u30.12u
► Els Van den Veyver [21/1 tot 20/2] ► 
Bart Decq [11/3 tot 10/4]

Genk 

■ FLACC
André Dumontlaari 2 - 3600 Genk 
9 089/84.52.23 vr9-17u za-zo 14-18» 
► “Articulaties. Huidbewust & inge- 
sponnen” - Anne Bethmann, Ulrike 
Gross, Hilde Loots, Alien Oosting, Je
roen Van Bergen, Nele Van Robays, 
Elke Vansteenbergen, Kristof Vranc- 
ken [tot 30/1 ] ► “Out of Place” - Tina 
Gillen, Izabel Angerer, Loreta Visie, 
Penny Piopis [3/3 tot 10/4]
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Hing van 13 januari tot 19 februari 200 
donderdag 13 januari van 18 tot 21 uu

ntoonstelling van 23 februari tot 12 maart 20 
rnissage zaterdag 26 februari van 16 tot 19 ut

open: dinsdag tot vrijdag van 10 tot I7u en zaterdag van 13 tot 17u open: dinsdag tot vrijdag van 10 tot I7u en zaterdag van 13 tot I7u

SINT-LUKASGALERIE BRUSSEL Paleizenstraat 74-B -1030 Brussel — tel (32)2/250 II 66- fax (32)2/250 II II
gesloten op 5,12 februari—uitzonderlijk open tijdens het Brussels Kunstenweekend op 26 & 27 februari van 12 tot 19u

museum Dhondt-Dhaenens

MDD Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 
info@museumdd.be - http://www.museumdd.be

PROGRAMMA 2005

20.02 -17.04 Markus Lüpertz / Louis Thévenet

24.04 - 26.06 Koen Van Den Broek

03.07 - 04.09 Hans Hartung / Hippolyte Daeye

18.09 - 30.10 Tracey Emin / Patrick Vanden Eynde

7
HOT
RE-STRIKE
LICHT EN KUNST DI - VR / 14 u tot 18 u

ZA ZO / 10 u tot 18 u
MA ! gesloten // gratis toegang

13.11 - 22.01 Juliâo Sarmento / Valerius De Saedeleer

DE TENTOONSTELLING
VAN 2/2 TOT 30/4 2005
TENTOONSTELLINGSMAKER STEF VAN BEILINGEN

VOOR VOLLEOIG PROGRAMMA EN AVONDOPENING / WWW.WARANDE.BE

Warandestraal 42. Turnhout. B // WWW WAR Ah DE BE

INFO 003210114419494 . TENT03WARANDE.BE

de Warande
TO”-,

D
e W

itte Raaf 113 •
 januari-februari 2005

openingsuren: di - zo 1lu - 17u / ma gesloten h PHILIPS

47

a42.org
mailto:info@museumdd.be
http://www.museumdd.be
http://WWW.WARANDE.BE
TENT03WARANDE.BE


Gent

■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent
<f> 09/269.29.10 di-w 10-17u
• "F" - Filip Claus, Piet Goethals. Carl 
Uytterhaegen - fotografie [tot 10/4] 
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent
® 09/225.42.90
di-vr 12u30-18u tja 14-17u
* “Great Exspectations" - Johan Van 
Geluwe, Vladimir Ivaneanu, Boy & 
Erik Stappaerts [18/1 tot 12/2]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 

09/267.99.99 di-zo 9u30-17u
• Maarten Van Severen [tot 27/2]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17-9000 Gent 

09/222.00.33
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30
• “The New Art Report. International 
Art Info” - Jacques Charlier [tot 5/2] 
■ Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B- 9000 GentP 0477/43.77.94 wo-za 14-18a
• “Locker 03” - Eavesdropper & Vi
sual Kitchen/’AIlumeuse lumineuse” 
- Priscilla Bisteen [tot 19/2] • Kristof 
Van Gestel [12/3 tot 23/4]
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat23 - 9000 Gent 

09/233.01.91
“Camera Obscura” - Michel Lorand 
[18/2 tot 3/4]
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent 
P 09/243.97.30di-w 10-18a
• “El Fruto de la Fe. 16de eeuw- 
se Vlaamse kunst uit La Palma” [3/ 
3 tot 5/6]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat43 - 9000 Gent 

09/216.35.95
di-vr 10-17u ztt-W 13-17u
• “Het hart. Geschiedenis, verhaal en 
verbeelding” [tot 13/3]
■ Museum voor Schone Kunsten 
Charles de Kerckhovelaan 187 A - 
9000 Gent

09/240.07.00di-w 10-18a
• “Variétés 1928-1930. Spiegel van 
de dolle jaren” [tot 6/2] • “Emotions” 
[26/2 tot 19/6]
■ OneTwenty Gallery
Krijgslaan 120 - 9000 Gent 
P 09/243.10.05 wo-w 13-18a
• “Time Structures/Small World” - 
Karin Hanssen [tot 20/2]
■ Richard Foncke Gallery
Spijkstraat 1 - 9000 Gent 
ë 09/238.24.90 
wo-vr 14-18u w-w 10-12u3014-18a 
► Kuit Ryslavy [tot 22/1 ]
■ SMAK
Citadelpark - 9000 Gent 

09/221.17.03 di-w 10-18u
• “Kunst Nu: Voorwerpen tijdelijk ver
wijderd” - Freek Wambacq [tot 23/1] • 
“Kunst Nu” - Ivo Provoost & Simona 
Nicolai [5/2 tot 20/3] • Bernd Lohaus 
[5/2 tot 10/4] » Michaël Borremans, 
Orla Barry [5/2 tot 17/4]

Hanune 

■ Gaanderij Vercammen
Kapellestraat 70 - 9220 Hamme

052/48.07.87w-w ll-18a •
• “Velazquez meets Malfliet" - Caly 
Velazquez, Yves Malfliet [23/1 tot 
27/2]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt
P 011/22.53.21 di-vr 14-18u w 14-17a
• “Recyclable Refugee Camp. Fund- 
raising Appeal” - Ives Maes [tot 19/2] 
• Peter Huismans [26/2 tot 9/4]
■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan5 - 3500 Hasselt
P 011/22.99.31 di-w 10-17a .
• “Representaties” - Daniel Dewaele/ 
"Unwashed and Somewhat” - Greet 
De Gendt - fotografie/”Out of Control 
Goes Wide” [tot 30/1] • Katrien Ver- 
meire - fotografie/‘Toegenegen land- 
schap” - Nina Haveman - schilderijen/ 
Mo Ramaekers, Isabel Pousset [5/2 
tot 27/3]
■ Z33
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt
P 011/29.59.60di-w 10-17u w 14-17a 
• ‘Toegepast 9” - Merel Eyckerman, 
Sylvia Fi ten, Evy Peuters, Jeff Rutten, 
Ben Van Orshaegen [tot 13/2] * “Li
ving in Motion. Design en architec
tuur voor flexibele vormen” - Beek 
Design, Michael Bihain, Eyes, Com- 
binaat, Patrick Reuvis,... - vormge
ving [tot 13/2]

Heusden-Zolder
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■ Kunstgalerij De Mijlpaal 
Bmgstnaat45A -3550Heusden-Zolder 
P 011/43.52.02 vr-w 14-18a
• Eugène Dodeigne, Peter Vanbek
bergen [tot 30/1]

Hingene________________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 - 
2880Hingene
® 03/889.57.05 ma w-w 14-19a
» Frieda Van Dun [13/2 tot 27/3]

Hornu 

■ Musée des Arts Contemporains 
de la Communauté française 
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu 
P 065/65.21.21 di-w 10-18a
> Anish Kapoor [tot 6/3]

Knokke

■ André Simoens Gallery 
Kustlaan 128-130 - 8300 Knokke 
p 050/61.00.87di-w 10u30-13u 15-19a 
* Carl Andre, Sol LeWitt, Richard 
Serra, Wolfgang Laib, Robert Man- 

48 gold, Hiroshi Sugimoto [tot 31/1]

■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knok- 
ke-Heist
P 050/62.93.63 w-w 14-18a
» Willy De Sauter, Christian Kieckens 
[29/1 tot 13/3]

Leuven 

■ Stedelijk Museum
Vander Kelen - Mertens
Savoyestraat6 - 3000Leuven 

016/22.69.06
ma-w 10-17u w 14-17a
• “Paranoid Obstructions” - Els Van- 
den Meersch [tot 13/3]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000Leuven
<fj 016/23.03.20
ma-vr 10-18u w 14-18a
• “Low Fixed Media Show” - Bart 
Stolle [28/1 tot 25/2] • Renato Nicolo- 
di & Koen Moerenhout [15 tot 25/3]

Liège___________________________

■ Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 - 
4000Liège

04/227.19.91 do-w 14-18u w ll-17a 
• “Rendez-vous. Papiers & Déri
vés” - Orla Barry, Leo Copers, Anne 
Daems, René Heyvaert, Gauthier Hu
bert, Aglaia Konrad, Jacques Lizène, 
Emilio Lopez-Menchero, Sylvie Ma
cias Diaz, Guy Mees, Wiflem Oor- 
ebeek. Walter Swennen, Benoit Rous
sel... [tot 30/1]

Lier 

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Kardinaal Mercierplein 6 - 2500Lier 
<f} 03/480.11.96 ma-di+do-vr 10-15u 
wo 14-20uw 10-14a
• ‘Tekeningen of schrifturen?” - Ado 
Hamelryck [tot 12/2]

Loppem-Zedelgem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Kunsthalle Lophem
Torhoutsesteenweg 52 A - 8210 Lop
pem-Zedelgem
? 0477/83.23.70 wo-w 14-18a
• Ingrid Mwangi [tot 12/2] • “Locus
Loppem” [tot 14/5]

Machelen-Zulte

■ Roger Raveelmuseum 
Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen- 
Zulte
P 09/381.60.00 wo-w ll-17a
• “Kamermuziek La peinture du pau
vre” - Roger Raveel, Ben Akkerman, 
Joseph Beuys, Raphaël Buedts, Luc 
Claus, Amédée Cortier, Raoul De 
Keyser, Christian Dotremont, Luc 
Drieghe, Richard Serra, Marthe Wéry, 
Dan Van Severen... [tot 30/1]

Mechelen 

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 
Zj 015/33.63.36 vr-zo 14-1 Su
• Joris Ghekiere - schilderijen [tot 23/ 
1] • "Wandmalerei" - Norbert Rader- 
mâcher [4/2 tot 20/3]
■ Garage
Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren - 2800Mechelen 
P 015/29.40.14 do-w ll-18a 
• “Homemaker” - Pieter Vermeersch, 
Spasm, Basile Graux, Formatt, Robert 
Cash, David Neirings, Leen De Wae
le, Lucie Renneboog... [22/1 tot 17/4]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
P 064/21.21.93 di-w 10-18a
• “Carlo Levi antifasciste italien, pein
tre et écrivain” [22/1 tot 20/3]

Namur 

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur 
P 081/22.90.14 dagelijks 12-18a 
• “En collection. Oeuvres d’art con
temporain de la Communauté fran
çaise de Belgique. Acquisitions 1999- 
2000” [20/1 tôt 27/2]

Oostende 

■ Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst 
Romestraatll - 8400 Oostende 
P 059/50.81.18 di-w 10-18a
• “Retrospectieve Floris Jespers” 
[tot 10/4]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye - 4970 StavelotP 080/86.42.94 wo-w 14-18u30
• Jean-Pierre Ransonnet - schilderij
en [tôt 27/2]

Strombeek-Bever 

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenleplein 4 -1853 Stnmbeek-Be\’er 
P 02/263.03.43 dagetijks 10-22a
• “We Are Family. Kunst van de fa
milie Vermeersch” [tôt 6/2] • Anne 
Daems, Koenraad Dedobbeleer [18/ 
2 tôt 18/3]

Turnhout 

■ Cultuurcentrum De Warande 
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout
® 014/41.94.94 di-w 14-18u w 10- 
12ul4-18a 

► “Hot Re-Strike” - Maria Blon
deel, Tom De Visscher, Fred Eerde
kens, Eric Joris, Bart Stolle, Kris Ver- 
donck, Angelo Vermeulen, Weyers & 
Norms, Germaine Krull, Kasimir Ma
levich... [2/2 tot 30/4]

Waregem_______________________

■ BE-PART
Westerlaan 17 -8790 Waregem 

056/62.94.10
• Jan Van Imschoot [5/3 tot 15/5]
■ Stedelijke Academie voor beel
dende vorming
Olmstraat29 - 8790 Waregem 
® 056/61.48.50 ma+wo+vr 13u30- 
17u30 w 8u30-12u 13u30-17u30 
* Jan Dheedene, Geert Nachtergaele - 
schilderijen [19/1 tot 23/3]

Welle 

■ Galerie EL
Drieseiken 38 - 9473 Welle
® 053/66.43.82 vr-w 14-18u w 10- 
12u 14-18a
► Eric De Smet [16tot 13/2]

Duitsland

Aachen 

■ Ludwig Forum
fur Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109-52058Aachen 

0241/180.71.04 di+do 10-17
wo+vr 10-20u w-w ll-17a
• ‘Werkschau” - Sophie Calle [29/ 
1 tot 24/4]
■ Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070Aachen 

0241/50.32.55
di-w 14-18u wo 14-20a
► “Some Trees” - Robert Adams, Erik 
Andriesse, Thierry De Cordier, René 
Daniëls, Tacita Dean, Antonietta Pee
ters, Roy Villevoye, Daan van Gol
den... [tot 20/3]
■ Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 - 52070Aachen 

0241/432.44.20
di-W 12-18u wo 12-21a
• “Albrecht Dürer. Apelles des 
Schwarz-Weiss” [tot 23/1]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Ba
den-Baden
ip 07221/232.50 di-zo 11-18a
» "Sammlung Frieder Burda” [tot 20/
2] » Georg Herold [5/3 tot 9/4]

Berlin 

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unterden Linden 13-15 -10117 Berlin 
tp 030/202.093-0
ma-w ll-20u do-vr ll-22a
• “No Limits, Just Edges: Jackson Pol
locks Paintings on Paper" [tot 17/4]
■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 

030/281.73.25 di-w 12-18u
• “Zur Vorstellung des Tenors: Die 
RAF Ausstellung" [29/1 tot-/3]
■ Haus der Kuituren der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee 10 - 10557
Berlin

030/39.78.71.75di-w H-20a
» ‘Transmediale 05. Basics” - festi
val [4 tot 8/2]
■ Nationalgalerie

im Hamburger Bahnhof
Invalidenstrasse 50-51 -10557Berlin 

030/39.78.34.11 di-wo+vr 10-18u 
do 10-20u w-w ll-20a
* “Friedrich Christian Flick Collec
tion” [tot 23/1]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn

0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-w 10-19a
► “Kunst in de DDR. Een retrospec
tieve” [tot 13/2] • "Toetanchamon" 
[tot 1/5]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
P 0228/77.62.12 di-w 10-18a 
» “Dorothea von Stetten-Kunstpreis 
2004” [20/1 tot 3/4] • “Die Essenz des 
Wirklichen" - Wolfgang Laib - foto- 
grafie, tekeningen [30/1 tot 3/4] 
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn 
'<? 0228/69.39.36 
di-wll-17udoll-19a
• Fernando Ortega, Robert Elfgen, 
Gert & Uwe Tobias [tot 13/3]

Bremen 

■ Gesellschaft fur Aktuelle Kunst 
Teerhqf21 - 28199Bremen
0 0421/50.08.97di-w ll-18a
• "Geiseln" - Dierk Schmidt [tot 6/2]

Duisburg_______________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Diissddoifer Strasse51 -47049Duisburg 
® 0203/283.26.30 
di-w ll-17uw10-18a
• “Illuminated Cities. Illuminated 
Art” [tot 30/1] • ‘Wilhelm Lehm- 
bruck. Sculptor and Model” [tot 10/4] 
• “Good Luck?” - Jaume Plensa [20/ 
2 tot 15/5] • “Junge, Junge!” - Nor
man Junge [20/2 tot 26/6] » ‘Towards 
a New Freedom" [19/2 tot 31/7]

Düsseldorf 

■ K20 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf

0211/83.81.130
di-w 10-18u vr 11-18a
I Gerhard Richter [tot 16/5]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf 
® 0211/899.62.43
di-w 12-19u wll-18a
* “Raumfiirraum” - Katharina Grosse, 
Hendrik Krawen, Rita McBride, The- 
rese Schult, Dirk Skreber, Lee Tho
mas Taylor, Paloma Varga Weisz 
[tot 6/2]

■ K21, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Standehausstrasse 1 - 40217Düsseldorf 
ft 0211/83.81.600
di-vr 10-18u w-w ll-18a
► Darren Almond [26/2 tot 29/5] • 
“Over the Rainbow” - Yoshitomo & 
Hiroshi Sugito [12/3 tot 29/5]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479 Düsseldorf 
P 0211/89.962.60 di-zo ll-18a
• “Glasgravuren des Biedermeier” 
[tot 20/2] * “Antonio Molinari (1655- 
1704). Genio vigoroso ed orignale" 
[29/1 tot 1/5] • “400 Years Glass in 
Böhmen” [26/2 tot 1/5] • “Breaking 
Away: Czech Glass, 1945-1980” [19/ 
2 tot 16/5] • “Inflamed with Art. Jean 
Dubuffet and Art Brut” [19/2 tot 29/ 
5] • “The World of Netsuke. Werdel- 
mann Collection of ornamental belt 
toggles from Japan” [29/1 tot 31/7]

Essen 

■ Museum Folkwang Essen 
und Stadtische Galerie 
Goethestrafie 41 - 45128 Essen 
® 0201/884.51.03 
di-w 10-18uvr 10-24a
• "Tiefbauarbeiten" - Saâdane Afif, 
Alexej Meschtschanow [tot 23/1] • 
"Fliegen Sie sofort nach. Wolfgang 
Weber (1903-1985). Fotografie und 
Film 1925-1977” [tot 27/2]

Esslingen_______________________  

■ Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen
P 0711/35.12.24.61
di ll-20u wo-w ll-18a
• "Soplien, Zeichnung, Rübenfeld" -
Harald Braun [tot 6/2]

Frankfurt 

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
(p 069/29.98.82.20 
wo-w ll-22udi+w ll-19a
• “Anti-reflex” - Carsten Nicolai [20/ 
1 tot 28/3] » “The Naked Truth. Klimt, 
Schiele, Kokoschka, and Other Scan
dals” [28/1 tot 24/4]
■ Museum fur Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1 

069/21.23.40.37
di-w 10-17u wo 10-20a
• “A Written Cosmos. Arabic Calli
graphy and Literature Throughout the 
Centuries” [tot 30/1] • “Ornament und 
Versprechen. Postmoderne und Mem- 
his rm Rückblick” [tot 27/2]
I Frankfurter Kunstverein

Mark!44 - 60311 Frankfurt am Main 
069/219.314.0

di-vr 12-20u w-zo 11-18a
• Keren Cytter [19/1 tot 20/2]
■ Portikus im Lein wandhaus
Weekmarkt17-60311 Frankfurt am Main 

069/2199.8760
di-w ll-18u wo ll-20a
• Koo Jeong-A [tot 23/1] • Sean Sny
der [12/2 tot 28/3]
■ Museum fur Moderne Kunst
Danstrasse10-60311Frankjiut-am-Main 

069/212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20a
• “The Brutal Truth” - Sturtevant 
[tot 30/1]
■ Deutsches Architektur-Museum 
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt- 
am-Main
^069/21.23.84.71
di-w 10-17u wo 10-20a
• “Die Revision der Postmoder
ne (in memoriam Heinrich Klotz)” 
[tot 30/1]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
tfr 0511/32.45.94
di-w ll-17u wo ll-21a
* ‘Tauchfahrten. Zeichnung als Re
portage” - Ben Katchor, Jim Shaw, 
Stephen Wiltshire, Bernard Buffet, 
Max Klinger, Carl Lange... [tot 30/1 ]

Karlsruhe 

■ Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 76133 Karlsruhe
® 0721/28.226
di-vr ll-19u w-w ll-17a
• “Europaische Kunst in der Südwest- 
kurve” - Agnes Bailion, Marcel Eer
langer, Mariana Cinteanu, Till Frei- 
wald, Piero Dorazio, Peter Vogel, Jan 
van Munster, Ernst Wolf... [tot 6/3]

Kleve 

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 

02821/75.010di-w 10-18a
• Maik Tansey [23/1 tot 24/4] * 
"Rijksmuseum in Duitsland. Mees
terwerken van middeleeuwse sculp
tuur” [tot -/12]

COP TALK
een lezing van Chris Evans
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Köln 

■ Museum fur Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln 

0221/221.238.60
di-w ll-17u wo ll-20a
» ‘Wilhelm Riphahn (1889-1963). 
Architekt in Köln” [tot 2/2]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrape 1 - 50667 Köln 

0221/221.223.79 di 10-20u wo-vr
10-18u w-w ll-18a
• “The Shrubberies” - Gilbert & 
George/George Adéagbo [tot 20/2] • 
"Wolfgang Hahn Preis 2004” - Rose
marie Trockel [tot 28/3]
■ Museum Schnü tgen
Cacilienstrasse 29 - 50667 Köln 

0221/221.236.20
di-vr 10u-16u w-w llu-16a
• "Aderlass und Seelentrost. Die 
Überlieferung deutscher Texte im 

Spiegel Berliner Handschriften und 
Inkunabeln" [28/1 tot 8/5]
■ Römisch-Germanisches Museum 
Roncalliplatz 4 - 50667Köln
P 0221/221.244.38 di-w 10-17a
• “Von Anfang an. Archaologie in 
Nordrhein-Westfalen” [11/3 tot 28/8] 
■ Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse 39 - 50667Köln

0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u w-w. ll-18a 
» “Gillis Mostaert (1528-1598). Ein 
Antwerpener Maier zur Zeit der Brue- 
el-Dynastie" [tot 12/4]
I Museum fur Ostasiatische Kunst 

Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
0 0221/940.518-0 
di-zo ll-17u do ll-20a
• “Pure Form: Klassische Möbel aus 
China” [tot 28/3]
■ Rautenstrauch-Joest-Museum 
Ubierring 45 - 50678 Köln
00221/336.94:13
di-vr I0-16u w-W ll-16a
• "Vorher - Nachher. Spektakulare 
Arbeiten der Restaurierung" [tot 3/4] 
• “Buddhisten - Jainas - Hindus. Auf 
der Suche nach dem Gottesbild. Die 
Sammlung Marianne und Viktor Lan- 
Sen” [ 13/2 tot 2/10]

I Köln Messe
Messeplatz 1 - 50679 Köln 
fr O221/82M
• "KunstKöln 2005” - kunstbeurs [23 
tot 27/2]

Krefeld 

■ Haus Esters
Wilhebnshofallee 97 - 47798Krefeld 
P 02151/77.00.44 di-w ll-17a
• Corinne Wasmuht - schilderijen 
[tot 23/1]
■ Museum Haus Lange 
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld 
P 02151/77.00.44 di-w ll-17a
• "Retrospektive 1958-2004” - Ri
chard Allen Morris [tot 23/1]

Leverkusen 

■ Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80
51377Leverkusen 
tp 0214/855.56-0 
di ll-21u wo-w ll-17a
• Robert Motherwell [tot 30/1]

München 

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München
<f> 089/23.80.50
di 10-20u wo-w 10- 17a
• “Moï Ver (1904-1995). Ci-contre, 
1931” - fotografie [tot 27/2]
■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München 

089/23.80.50
di 10-20u wo-w 10-17a
• “Passion for Art. Otto van de Loo 
and his Gallery” [2J2 tot 3/4] • “Edou
ard Manet Le Déjeuner, 1868 - Un 
bar aux Folies-Bergère, 1881-1882” 
[21/1 tot 10/4] • Joannis Avramides - 
tekeningen, sculpturen [24/2 tot 17/4] 
• “Johann Georg Bermueller (1688- 
1762). The Drawings” [17/2 tot 17/4] 
• “Architecture of the Wunderkinder. 
Emergence and Replacement in Bava
ria 1945-1960” [3/2 tot 1/5] » “Dop- 
pelgarage. North Pole, South Pole, 
Not in My Name” - Thomas Hirsch- 
hom [3/3 tot 3/7]
■ Stadtische Galerie
im Lenbachhaus
Luisenstrasse 33 - 80333 München 
ft 089/233.320.60
* David Claerbout [tot 30/1]
■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 Mün
chenP 089/211.27.115
• “Germany’s Treasure Houses. Art in 
Private Aristocratic Collections” [tot 
13/2] • “Grand Art Exhibition 2005” 
[17/1 tot 13/3] • “Pictures for German 
Museums” - Florian Siissmayr [17/2 
tot 1/5] • “Occupying Space. Collec
tion of the Generali Foundation” [9/ 
3 tot 16/5]

Siegen_______________ •

■ Museum fur Gegenwartskunst 
Vnteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
ft 0271/405.77.10 ;
• “Lucky Number. Neue Projekti- 
onen” - Mischa Kuball [tot 23/1] • 
"Vorzüge der Absichtslosigkeif’ - 
Peter Piller [tot 30/1] • "Kontexte 
der Fotografie” - Victor Burgin, Pe
ter Downsbrough, Jochen Gerz, Dan 
Graham, Hans Haacke, Pierre Huyg- 
he, Jean LeGac, Anna Oppermann, 
Gina Pane, Jeff Waft... [13/2 tot 31/1]

Frankrijk

Altkirch 

■ Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
ft 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u w-w 14-19a
► ‘Tongue in Cheek L’humour dans 
l’art contemporain” - Wim Delvoye, 
Richard Fauguet, Marcel Marien, 
Alain Séchas, Franz West, Guillau
me Bijl,... [tot 21/2] • “Come-back/ 
Le retour” - Thomas Galler, L.A. Rae- 
ven, Sven T’Jolie, Andro Wekua, Ita- 
lo Zuffi [13/3 tot 22/5]

Amiens 

■ Hors Bonds - Maison de la Culture 
Place Léon Gontier - 80000 Amiens 
ft 03.22,97.79.79di+do-vr 13-18u30 
wo+w 9u30-12u3013u30-18a
• ‘We Have Never Been to Japan” - 
Dominique Figarella, Rémy Hysber- 
gue. Renée Levi [tot 27/2]

Beaumont du Lac 

■ Centre d’Art Contemporain 
de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120 Beaumont 
du Lac
ft 05.55.69.27.27dagelijks 11-18a
* “Bienvenue à Entropia. Oeuvres 
de la collection du Frac Limousin” 
[tôt 27/3]

Brétigny-sur-Orge_______________  

■ Centre d’art contemporain
de Brétigny

Rue Henri Douard - 91220 Brétig
ny-sur-Orge
ft 01.60.85.20.76di-w 14-18u wo 10-
12u 14-18u w ll-13u 14-18a
• Teresa Margolles [tôt 1/5]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
ft 02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u w-w 15-19a
• Marylène Negro [tot 13/2]

Djjon___________________________

■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 
ft 03.80.30.75.23 di-w 14-18a
• Simon Linke [tot 22/1 ]
■ Le Consortium, 
centre d’art contemporain
Rue de Longvic 37 - 21000Dijon 
ft 03.80.68.45.55di-w 14-18a
• “Following and to Be Followed” - 
Rob Pruitt, Alain Séchas, Steven Parri- 
no, Matthew McCaslin, Yayoi Kusama, 
François Cutlet, Dan Coombs, Leo Fa
brizio, Isa Genzken [tot 22/1]

Lyon___________________________  

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon 
P 04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18a 
• “Histoire d’un musée. Exposition- 
parcours du bicentenaire” [tôt 2/5]

Marseille 

■ Ateliers d’Artistes
de la Ville de Marseille
BotûevardBàsson11-19-13004Marseille 
ft 04.91.85.42.78 di-w 14-19a
* “Hôtel Europa” - Monique Deregi- 
bus [tot 11/2]

Metz 

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 
1 - Metz
f> 03.87.74.20.02 wo-w H-19a
* “Wonder Women” - Dara Birn
baum, Andrea Fraser, Sigalit Landau, 
Natalia LL, Marina Abramovic, Ma
thilde ter Heijne... [5/2 tot 1/5]

Montpellier_____________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier 
ft 04.99.74.20.35di-w 14-18a
» “Journal d’un résurrecteur” - Dario 
Robleto [tot 29/1]
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Montreuil

■ Maison Populaire
Centre d’art Mira Phalaina
Rue Dombasle 9 bis - 93100 
Montreuil
® 01.42.87.08.68 ma+wo-vr 10-12u 
di 10-19u ta 10-I6u30
► “Lejeune, le vivace et le bel aujour
d’hui’’- Robert Devriendt, Lionel Es- 
lève, Michel François, Laura Hen- 
no, Sven t'Jolle, Alain Séchas, An
gel Vergara, Jad Fair, Raymond Pet- 
tibon... [tôt 2/4]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-Sartoux
® 04.93.75.71.50 wo-ma ll-18a
» “Le monde est rond!” [16/1 tôt
27/2]

Nancy_________________________ 

■ Musée des Beaux Arts
Place Stanislas 3 - 54000 Nancy
“Les trois mousquetaires. Witka- 
cy, Schulz, Gombrowicz et Kantor” 
[tot 27/2]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice
P 04.92.07.73.80di-zo 14-19u
• Jason Dodge, Jaroslaw Flicinski, Pe
tra Mrzyk & Jean-François Monceau 
[tôt 6/2]

Orléans 

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000 Or
léans

02.38.62.52.00
ma-vr 10-12u 14-18u
• Andrea Branzi [tôt 30/1 ]

Paris 

■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris

01.47.03.12.50 di 12-21u30 wo-vr 
12-19u za-Zio 10-19a
• Rineke Dijkstra [tot 20/2] 
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 - 
75003 Paris
P 01.42.71.38.38 wo-w 14-19a
• “Swiss-Swiss Democracy” - Tho
mas Hirschhorn [tôt 30/1]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 

01.44.78.12.33
wo-ma ll-21\x
• “Acquisitions récentes. Oeuvres 
contemporaines"/Emmanuel Saulnier/ 
Thierry De Cordier - tekeningen [tot 
31/1] » “Prix Marcel Duchamp” - Ca
role Benzaken [tot 7/2] • Jean Heli
on [tot 7/3] • “Comme le rêve le des
sin. Esquisses et études italiennes des 
XVIe et XVUe siècles à la lumière du 
dessin contemporain” [17/2 tôt 16/5] • 
“Dionysiac. Art in Flux” - John Bock, 
Christoph Büchel, Maurizio Cattelan, 
Malachi Farrell, Kendell Geers, Tho
mas Hirschhorn, Fabrice Hybert, Paul 
McCarthy, Jonathan Meese, Keith 
Tyson, Jason Rhoades... [16/2 tot 23/5] 
• Jeu de Paume,
site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris
9 01.47.03.12.50
• “Paysage biographique, photo
graphies 1968-1993” - Stephen Sho
re [tot 20/3]
■ Maison Européenne
de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7 - 75004 Paris 
P 01.44.78.75.00 wo-w ll-20a
• “Le troisième oeil La photographie 
et l’occulte”/”L’utopie photographi
que. Cent cinquantenaire de la Socié
té Française de Photographie”/Bruno 
Rosier, Daniel Schick/”August Stau- 
da (1851-1928). Vienne fin de siè
cle” [tôt 6/2]
■ Institut du Monde Arabe
Rue des Fossés-Saint-Bemard 1 - 
75005 Paris
® 01.40.51.38.38 
di-w 10-18a
• “Le ciel dans un tapis” [tôt 31/3] 
■ Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11/tijdelijk 
Couvent des Cordeliers, Ruedel’Ecole 
de Médecine 15 - 75006Paris 
^>01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19a
• “A Retrospective (Tomorrow is 
Another Fine Day)” - Rirkrit Tirava- 
nija [10/2 tot 20/3]
• Musée de la Vie Romantique
Rue Chap tai 16 - 75009Paris
® 01.48.74.95.38 
di-w 10-17u40
» “Richard Lindner (1901-1978). 
Adults only” [15/2 tot 12/6]

■ La Maison Rouge
Fondation Antoine de G albert
Boulevard de la Bastille 10 - 75012 
Paris
P 01.40.01.0881 wo-w ll-19u do ll-21u
• “Central Station. Collection Harald 
Falckenberg" [tot 23/1] • Ann Hamil
ton [18/2 tot 22/5]
■ Bibliothèque Nationale de France 
François Mitterand
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
P di-w 10-19u w 12-19a
• “Mario Giacomelli. Métamorpho
ses” - fotografie [2/2 tot 30/4] • “Ter
re Humaine. Louons maintenant les 
grands hommes” [15/2 tôt 30/4]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014 Paris 

01.42.18.56.50di-w 12-20a
• "7x3. Une exposition de films” - 
Raymond Depardon/"‘Etant donné: 
Le Grand Verre” - Hiroshi Sugimo
to [tot 27/2]
■ Le Plateau
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris 

01.53.19.88.10
wo-vr 14-19u w-w ll-19a
• Daine Boggeri [tôt 23/1 ] • “Ralentir 
vite” - Jennifer Allora, Guillermo Cal- 
zadilla, Michel Blazy, David Claer- 
bout, Sebastian Diaz Morales, Michel 
François, Dominique Gonzalez-Foer- 
ster, David Hammons,... [tot 20/2] • 
Lidwien van de Ven [9/3 tot 10/4] 
■ Palais de Tokyo
Site de création contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 
75116 Paris
® 01.47.23.3886dagelijks 12-24u
• “The Sick Opera” - Barthélémy To- 
guo [tot 23/1] I Liam Gillick [21/1 tot 
27/3] * “Exposition Universelle” - 
Jota Castro [3/2 tot 3/4]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Pa
ris Cedex 01

01.40.20.50.50
do-w 9-18u ma+wo 9-21u45
“Contrepoints. Des artistes contem
porains au musée du Louvre” - Ab- 
salon, Jean-Michel Alberola, Marie- 
Ange Guilleminot, Gary Hill, Jean-Mi
chel Othoniel, Xavier Veilhan... [tôt 10/ 
2] * “Maurizio Cattelan au Musée du 
Louvre” [tôt 10/2] • “A côté rêve un 
sphinx accroupi. Des photographes au 
Louvre” [tôt 10/2] • “Jacopo Ligozzi 
(1550-1627). Un dessinateur à la cour 
desMédicis", [27/1 tôt 25/4] » “Le Lou
vre revu par Patrick Faigenbaum" [17/ 
2 tôt 16/5] • “Comme le rêve le dessin. 
Esquisses et études italiennes des XVIe 
et X VI le siècles à la lumière du dessin 
contemporain” [14/2 tôt 23/5] * “La 
Fiance romane 950-1150” [4/3 tôt 6/6]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Centre d’Art Contemporain, 
Parc Saint Léger
Avenue Conti - 58320Pougues-les-Eaux 
<f> 03.86.90.96.60 wo-w 14-18a
• “La perspective du cavalier” - Lara 
Almarcegui, Lilian Bourgeat, Jordi 
Colomer, Koenraad Dedobbeleer, Pe
ter Downsbrough, Peter Garfield, Di
dier Marcel, Sarah Morris [tôt 17/4]

Quimper______________________

■ Le Quartier
Place du 137è R.I. - 29107 Quimper 
P 02.985555.77 di-za 10-18uwI4-17a
• “Aires de migrations” - Raymon
de April, Michèle Waquant [29/1 
tot27/3]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes
® 02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u w 10-12u 13u30-18a
• “Face à face" - Patrick Tosani [tôt 
26/2] » “Multi” - Eric Gouret [tôt 25/ 
3] • “Le monde en boucle” - Bertrand 
Gadenne [11/3 tôt 30/4]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes
9 02.99.28.55.85wo-ma 10-12u 14-18a 
» “Francis Pellerin (1915-1998)” [3/
3 tot 29/5]

Saint-Nazairre

■ Le Grand Café
Place des Quatre Z’Horloges - 44600
Saint-Nazaire
9 02.40.22.37.66di-w 14-19a
• Lidwien van de Ven [29/1 tôt 20/3]

Sète 

■ Centre Régional d’Art Contem
porain Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber26 - 34200Sète 
P 04.67.74.94.37 wo-ma 12u30-19u
• “Trait d’union” - Thomas Barbey, 
Stéphane Calais, Armelle Caron, Ro
bert Combas, Jean-François Courtilat, 
Sandra Gamarra, Patrick Guns, Mo
hamed Rachdi, Francsc Ruiz, Jean-Luc 
Venta... [tôt 28/2]

Strasbourg

■ St’art Foire d’art contemporain 
de Strasbourg
Place de la Foire Exposition - 67007 
Strasbourg 
vr+w ll-20u w ll-22u ma ll-19u
• “St’art 2005” - kunstbeurs [28 tot 
30/1]

Valenciennes

■ L’H du Siège
Rue de l’Hôpital de Siège 15 - 59300
Valenciennes

03.27.36.06.61 do-w 15-19a
» “Implants” - Christine Maigne [tôt 
19/2]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery Stives
St Ives - TR261TG Cornwall 
(p 01736/79.65.43 
di-w 10u30-17u30
• Wilhelmina Barns-Graham [22/
1 tot 8/5]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds
j> 0113/234.31.58dagelijks 10-17u30 
wo 10-21»
I “Play/Ground. William Turnbull 
and the Horizontal Relief’ [tot 6/2] • 
“The Third Campaign” - Neal White 
[tot 27/3]

Liverpool______________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool
9 0151/709.32.23 di-w 10-18»
• Richard Wentworth [21/1 tot 24/4]

London

■ Artangel
-London
® 020/77.13.14.00 op afspraak
“Küba” - Kutlug Ataman [22/3 tot 
8/5]
■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London
<f> 020/75.22.78.88
di-w ll-17u wo 11-20»
• “Faces in the Crowd. Picturing Mo
dem Life from Manet to Today” [tot 
6/3]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 

020/74.72.55.00 di-do ll-19u vr-
wll-17u30
» “Stillness” - Pedro Cabrita Reis/ 
"Rancis Picabia (1879-1953)” [tot 61 
2] • “An Aside” - Tacita Dean [18/ 
2 tot 1/5]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London

020/78.87.86.87 vr-w 10-22u w- 
do 10-18»
• "Storylines" - Robert Frank - fo
tografie [tot 23/1] • “Untitled Pin 
Up: Contemporary Collage and Dra
wing” [tot 30/1] » “The Unilever Se
ries” - Bruce Nauman [tot 28/3] • "Jo- 
seph Beuys (1921-1986)” [4/2 tot 2/5] 
» “August Strindberg (1849-1912)” 
[17/2 tot 15/5]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London

020/78.87.80.08 
dagelijks 10-17u50
• “Over and Over, Again and Again” 
- Mariele Neudecker [tot 6/3] > An
thony Caro [26/1 tot 17/4] I “Turner, 
Whistler, Monet" [10/2 tot 15/5]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - WIV 0DS London 

0171/439.74.38
ma-w 10-18»
» “William Nicholson (1872-1949). 
British Painter and Printmaker. A Re
trospective” [tot 23/1] • “Turks. A 
Journey of a Thousand Years 600- 
1600” [22/1 tot 12/4] » “Matisse, His 
Art and His Textiles” [5/3 tot 30/5]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA Lon
don

020/72.98.15.15
dagelijks 10-18»
► Tomoko Takahashi [-/2 tot -/4]

Giroot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxem
bourg
f> +352/22.50.45
wo-ma 10-18»
• “Cantos” - Nobuyoshi Araki, Oli
vier Foulon, Pierre Klossowski, John 
Murphy, Joëlle Tuerlinckx, Eric Van 
Hove/”Récidive” - Christian Lhopital, 
Isabelle Waternaux [15/1 tot 10/4]

Nederland

Almere

■ Museum De Paviljoens
Odeonstraat5 -1325AL Almere

036/537.82.82 wo w-w 12-17u do- 
vr 12-21»
• “People can only deal with the fanta
sy when they are ready for it Job Koe- 
lewijn 1992-2004” [tot 3/4]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 

033/461.40.88
di-vr ll-17u w-W 12-17»
• “Reiken naar het existentiële. Con
stant Permeke te gast in het Armando 
Museum” [tot 30/1]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort
j> 033/463.30.34
di-w 10-17u w 12-17»
• "Wintergasten" - Teun Hocks, Pieter 
Holstein, Eva Teppe, Joep van Lies
hout Jan van Munster, Henk Visch, 
Carel Visser, Auke de Vries [tot 23/1]

Amstelveen 

■ Cobra
Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen
9 020/547.50.50di-w 11-17»
• Rachid Ben Ali [tot 6/3] • “Out of 
Africa. Nederlands primitivisme in de 
20ste eeuw” [tot 6/3]
■ Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat50-1182 JE Amstelveen 
9 020/641.57.54 do-w 13-17»
• Jan Montyn [tot 20/2]

Amsterdam

■ AdK Actuele Kunst 
Prinsengracht 534 - 1017 KJ Am
sterdam
9 020/320.92.42 do-w 13-17u30
• “Onderweg” - Dineke Blom, Marie
ke Bolhuis, Chris de Bueger, Herman 
Geerdink, Annette Ong, Mike Rekers, 
Frederik Roes, Det Smeets... [tot 6/2] 
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 - 1011 VX 
Amsterdam
® 020/620.48.78di-w 13-17»
» “Schiphol Centraal” [tot 29/1] • 
“Zo zit dat. Nieuwe stoelen, ontwor
pen door architecten en vormgevers” 
- Liesbeth van der Pol, Marijke van 
der Wijst Bjarne Mastenbroek, Ben- 
them & Crouwel, Ben van Berkel... 
[5/2 tot 26/3]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
9 020/625.77.64 wo-w 13-17u30
• Andreas Hetfeld - schilderijen, teke
ningen [5 tot 27/2] * “Munchadopti- 
ons” - Unni Askeland - schilderijen 
[5 tot 27/3]
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KP Am
sterdam
f> 020/412.17.72 
wo-w 12-17»
• Jens Wolfs [tot 12/2] • Peter Vos - 
schilderijen [12/2 tot 12/3]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 

020/422.04.71
di-w 11-17»
• "Analphabète” - Erick Beltran [22/ 
1 tot 6/3]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
<f> 020/625.56.51
di-wo+w ll-18u do-w 11-23»
• “On Patrol” - Nicoline van Hars
kamp, Jill Magid, Yucef Mehri, Jani
ce Kerbel [28/1 tot 20/3]
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam
?! 020/622.90.14
di-w 10-20u30w 13-17»
I “Expansion” - Chantal Grard [tôt 13/3]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
P 020/626.81.68ma-w 10-18»
• “Marokko. Kunstschatten uit Ma
rokkaanse musea” [tot 17/4]
■ De Praktjjk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
9 020/422.17.27di-w 13-18»
• “Je moet weten waar je moet zijn 
om te ontvangen” - Rik Meijers/ 
Natasja Kensmil, Lise Haller Bagge- 
sen [tot 16/2] • “At the Foot of the 
Lamp is Always Darkness” - Axel 
Funke/” Abfallmodeme Juice” - Oskar 
Nilsson/Michael Dans [ 19/2 tot 23/3] 
■ Fonds voor de beeldende kun
sten, vormgeving en bouwkunst 
Brouwersgracht 276 -1013 HG Am
sterdam

020/523.15.23 ma-vr 10-17»
• “Menspakjes” - Maria Kley, Myr- 
za de Muynck, Lotte Noordermeer, 
Edwin Oudshoom, Barbora Papsiko- 
va, Jasmijn Schutten [tot 18/2]

■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DS Amsterdam 

Sf> 020/551.65.00
dagelijks 10-17»
• “Document Nederland: Op zoek 
naar Sophie Hakan & Roderick” - Jus
tin Jin [tot 6/2] • “Garry Winogrand 
(1928-1989) and the American Street 
Photographers” [tot 30/3]
■ Galerie A
Joh. Verhulststraat 53 -1071 MS Am
sterdam
(f>020/671.40.87
di-w 14-16»
• “George Brecht, edities 1963-1989” 
[22/1 tot 5/3]
■ Galerie De Expeditie
Lehegracht47 -1016 GT Amsterdam 
<f> 020/620.47.58 
wo-vr llu-18u w 14-18»
• “Massachusetts Wedding Bed” - Joe 
Scanlan [22/1 tot 12/3]
■ Galerie Ferdinand van Dieten - 
d’Eendt
Spuistraat270-272-1012 VW Amsterdam 
ë 020/626.57.77 
do-w 11-18»
• “Denken in druk” - Herman Geer
dink, Guillaume Le Roy, Roland Sips, 
Pieter Holstein [tot 6/2]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 

020/423.30.46
di-w 13-18»
• Jan De Cock/”Playstation” - Jakob 
Kolding [tot 19/2] • Yesim Akdeniz 
Grafr'Playstation" - Nathaniel Mel

lors [26/2 tot 2/4]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
® 020/418.70.03 
wo-w ll-17u30
• Alphons Freijmuth - schilderijen, 
sculpturen [tot 28/1]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 -1019 IE Amsterdam 
® 020/418.70.03 
wo-w ll-17u30
• Hans Blank - sculpturen [28/1 tot 
23/2] • Suzanne Glerum - schilderijen 
[tot 23/2] • Klaas Gubbels - schilderij
en, sculpturen [25/2 tot 18/3]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EAAmsterdam 

020/623.62.37
di-vr ll-18u w 14-18»
• “Windows” - Henri Jacobs - wand
tapijten, tekeningen/Nicholas Nixon - 
fotografie [22/1 tot 26/2]
■ Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht 488 - 1017 KT Am
sterdam
P 020/624.98.02 do-w 13-18»
• “Het vijfde seizoen” - Annaleen 
Louwes [tot 19/2]
■ Het Consortium
Pakhuis Wilhelmina, Veemkade 570 - 
1019 BL Amsterdam

020/421.24.08 vr-w 14-18»
• “Places I’ve Been” - Erik Neirinckx, 
R. Nicolodi, C. Waeghe, R.R. Walker 
[22/1 tot 20/2]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - 1016 EK Am
sterdam
9 020/531.89.89 di-w 11-17»
• “De Russische ziel van Oleg 
Klimov, 1989-2004”/”The Daros-La- 
tinamerica Tapes” [tot 28/2] * “He
dendaagse fotografie uit Groot-Brit
tannië” [5/3 tot 29/5]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Am
sterdam
® 020/622.17.32 
wo-w 13-17u30
• “Plastic” - Helmut Smits - installa
ties [tot 12/2] » “Art Rotterdam 2005” 
- kunstbeurs - Hans van Bentem, Jas
per de Beijer [23/2 tot 28/2] • Paul 
Nassenstein, Maurice Braspenning 
[19/2 tot 26/3]
• Melkweg Galerie
Mamixstraat 409 - 1017 PH Am
sterdam
<f> 020/624.17.77
wo-w 14-20»
• “Van bomen en bossen. Portret
ten en impressies”/Raymond Deir- 
kauf [tot 30/1] » “Bhopal 1984-2004. 
Exposure, Portraits of a Corporate 
Crime” - Raghu Rai [3 tot 27/2]
■ Montevideo
Keizersgracht 264 - 1016 EV Am
sterdam

020/623.71.01
di-w 13-18»
* ‘TV Today” - Otto Berchem, Can
dice Breitz, Peter Dombrowe, Daniel 
Pflumm, Matthieu Laurette, Eddie D., 
Christelle Lheureux, Bernhard Mar
tin, Bjorn Melhus [tot 22/1]
■ Motive Gallery
Elandsgracht 10-1016 TV Amsterdam 
fj 020/330.36.68 
do-w 13-17u w 14-17»
• “Nederlandse bergen” - Dorothée 
Meyer - fotografie [tot 22/1]
■ Museum Willet-Holthuy sen
Herengracht605 -1017Amsterdam 

020/523.18.22
ma-vr 10-17u w-w 11-17»
* “Huis vol bloemen” [tot 13/3]

■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 - 1071 ZD Am
sterdam
P 020/674.70.00 dageljks 9-18»
• “Het Geschenk. Hollandse mees
ters van een Amsterdams bankief’ 
[tot 23/1] • “Document Nederland: 
Op zoek naar Sophie, Hakan en Ro- 
derick. Justin Jin fotografeert jongeren 
en school” [tot 6/2]
■ Sie we Galerie
Kerkstraat 105 A - 1017 GD Am
sterdam
P 020/625.72.14 di-w 13-18»
2 Michael Jacklin [tot 12/2]
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam
® 020/573.29.11
dagelijks 10-18u do 10-21»
• "Geel metalliek goud voor Robert 
Smit" [tot 30/1] • ‘Who if not we...? 
Episode 2: Time and Again” - Dei- 
mantas Narkevicius, Wilhelm Sasnal, 
Roman Ondak, Little Warsaw, Pauli
na Olowska... [tot 30/1 ] • “Sandberg 
nu. Ode aan een museumdirecteur 
1945-1962” [tot 13/2] » “Nest Ont
werpen voor interieur. Voorstellen 
voor Gemeentelijke Aankopen 2004” 
[18/2 tot 15/5] • “Carel Blotkamp 
gastconservator" [ 11/3 tot 12/6]
• Tropenmuseum
Linnaeusstraat2 -1092 CK Amsterdam 
® 020/568.82.00 
ma-vr 10-17u w-w 12-17»
• “Het Kwaad. All about Evil” [tot 
12/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 - 1071 CX Am
sterdam
< f> 020/570.52.52 dagelijks 10-18u 
vr10-22»
• “L’Art Nouveau. La Maison Bing” 
[tot 27/2]
■ W139
Oosterdokskade 5 V - 1011 AD Am
sterdam
P 020/622.94.34 di-w 13-19»
• ‘Travelling Without Moving” - 
Rosa Barba, Erick Beltran, Attila 
Csörgö, Sagi Groner, Tibor Gyenis, 
Tamas Kaszas, Jan Kempenaers, Ga
briel Lester, Thomas Morh. Amie de 
Vries, Edwin Zwakman... [tot 23/1]

Apeldoorn_____________________

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn 
Vosselmanstraat299 - 7311 CL Apel
doorn
® 055/526.84.00 ma+do 10-20u30 
di-vr 10-17u30wl0-17uw 13-17» 
• “Kind en kunst V” - Hans van Ben
tem, Elspeth Diderix, Ineke Kaagman, 
Bik Van der Pol, Geert Mul, Berend 
Stik Karin Arink, Tom Claassen... 
[22/1 tot 24/4]

Appingedam___________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10 A - 9901 CK Appin- 
gedam

0596/62.91.99 wo+vr-w 14-17»
• Jan de Boer [tot 30/1 ]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem
Boveribeekstraat21-6811 CV Arnhem 
<f> 026/442.69.00 
di-w 10-17uw 11-17»
• “Schatten van Schuytgraaf ’ [tot 
13/3]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
j> 026/351.24.31 di-w 10-17u w 
11-17»
• “Gubbels totaal, 50 jaar schilderen. 
Het ultieme overzicht van Klaas Gub
bels” [tot 30/1] » “Fam.” - Rob Bitza, 
Aysel Bodur, Melanie Bonajo, Yvon
ne Oerlemans, Paul de Reus, Daniel
le Van Vree, Paul de Reus, Bert Sis- 
singh... [tot 7/3]

Bergen_________________________

■ Museum Kranenburgh
Hoftoon 26 -1861 CR Bergen
9 072/589.89.27di-w 13-17»
• “Bronnen. Bergen, de Bergense 
School en de Berger Scholengemeen
schap” [20/2 tot 22/5]

Bladel

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
^> 0497/38.69.14 vr-w 13-17»
• Wim Geeven, Anke Reevers - sculp
turen, schilderijen [tot 6/2] • Paul Pan- 
huysen - objecten, schilderijen [11/ 
2 tot 13/3]

Breda

■ DeBeyerd
Boschstraat22 - 4811GH Breda
<f> 076/529.99.00
di-vr 10-17u w-w 13-17»
• “Het offer: droom en werkelijkheid” 
[tot 13/2]
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■ Nieuwe Brabantse Kunststichting 
Reigerstraat 16 - 4811XB Breda 
0 076/520.53.33 di-w 13-17u
• ‘Traces of Rythm in Art” - Josien 
Brenneker, Ad van Buuren, José 
Heerkens, Marijn van Kreij, Jos van 
der Linden... [tot 27/2]

Den Haag_______________________

■ Fotomuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 43 - 2517 Den 
Haagp 070/338.11.40di-zo 14-22»
» “Schenking Wally Elenbaas" [tot 
13/2] • ‘Twins” - Mary Ellen Mark 
[tot 20/2] • Desiree Dolron [26/2 tot 
16/5]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den 
Haag
P 070/338.11.11 di-w 11-17»
• “Kees Andréa 90 jaar"P’Prenten- 
kabinet; Duits expressionisme" [tot 
23/1] • “Duits expressionisme” [tot 
30/1] • “Huis voor de geest” - Veron 
Urdarianu/”Simply Droog. 10+1 jaar 
avant-garde design” [tot 13/2] • “Art 
Deco in Den Haag. Wonen in Den 
Haag tijdens het interbellum” [tot 6/3] 
• “Aziatische keramiek. Grafsculptu- 
ren uit het oude China” [tot 3/4] • “H x 
B x D = De Rabo Kunstcollectie" [26/ 
2 tot 8/5] • “Vincent van Gogh in Den 
Haag” [19/2 tot 29/5]
■ Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 2514 CJ Den Haag 
® 070/364.75.85 
di-za 12-17uw 13-17»
• “De nieuwjaarsduik. Leden van de 
Haagse Kunstkring” [tot 1/2] • “Over 
grenzen” - Willemijn Bouman. Paul 
Broekman - schilderijen, tekenin
gen [tot 22/2] * Hens de Jong [25/2 
tot 15/3]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger 
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN 
Deume
® 0493/32.29.30di-w 12-17»
• “Jeanne Oosting Prijs 2004” - Ro
nald Ophuis, Fred Fritschy/”Liefde 
& Dood” - Annelies van Dooren [tot 
20/2]

Diepenheim_____________________

■ Kunstvereniging Diepenheim 
Grotestraat 17 - 7475 A4 Diepen
heim
</> 0547/35.21.43
di-vr 12-17u w-w 14u30-17»
• “Consommé” - Fons Brasser [tot 
2/3]

Dordrecht

■ Centrum Beeldende Kunst
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
® 078/631.46.89 
wo-za 12-17u do 12-21»
► “Lost and Found” - Janos Fodor, 
Pal Gerber, Endre Koronczi, Rudolf 
Pacsika, Gyula Vamai [tot 22/1 ] * 
“Hartstocht Ontwerpen” - Jurgen Bey 
[tot 29/1]
■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dor
drecht
® 078/64821.48di-w 11-17»
• “Wim Izaks Prijs 2004” - Aaron 
van Erp, Iris Kensmil, Kinke Kooi 
[tot 6/2]

Egmond aan Zee________________

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond 
aan Zee

072/506.715
do-w 15-19»
► “Groepstentoonstelling” [12/2 tot 6/ 
3] • Henk van Gemer. Mauro Stac- 
cioli - schilderijen, sculpturen [12/ 
3 tot 17/4]

Eindhoven

■ De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D - 5642 NJ 
Eindhoven
<l> 040/281.55.03
do-w 13-17»
• “Dialogen in de schilderkunst 2: 
Flesh Tint” - Bert Frings, Uday Shan- 
bahag, Shah Jahan [tot 6/2]
■ MU
Emmasingel20 - 5611 AZ Eindhoven 

040/296.16.63
ma-vr 10-18u za ll-17u w 13-17»
► “Blue Wave” - Andreas Angelida- 
kis [tot 13/2]
■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT
Eindhoven

040/252.90.93
di-W 13-17»
► “Eindhoven ondersteboven. 15 jaar 
stadsarcheologie”/”Hany Maas (1906- 
1982). Schilder van het vrouwelijk 
schoon” [tot 6/3]

■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven
</> 040/23810.00
di-w ll-17u do 11-21»
• “Journal #7” - Tornma Abts & Vin
cent Fecteau [tot 23/1] • “Re-defi- 
ning the Context of Art: 1968-2004. 
The Second Investigation and Pu
blic Media” - Joseph Kosuth [tot 28/ 
3] > “Werken 1960-2005” - Stanley 
Brouwn {X2J\ tot 17/4] • “Nederland 
niet Nederland. Aankopen van Neder
landse kunst 1980-2004” [tot 16/5]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe 
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP 
Enschede
® 053/435.86.75
“Van Electra tot Fidelio. De theater- 
kostuums van Rien Bekkers” [27/ 
2 tot -/6]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Gro
ningen
® 050/366.65.55
di-w 10-17»
* “Keerpunt Hoogtepunten uit het 
aankoopbeleid van Jos de Gruyter 
(1899-1979)” [tot 13/3] » “In dienst 
van Diaghilev. Michail Vrubel, Va
lentin Serov, Alexander Golovin, 
Lev Bakst Mikhail Larionov, Nata
lya Goncharova” [tot 28/3]

Haarlem

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47- 2011 EP Haar
lem

023/534.05.84
di-za 12-17u w 13-17»
• “20 maanden Döllab" - Döll [tot 
6/2]
■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem

023/511.57.75 di-w ll-17u w 
12-17»
• Araki, Amo Nollen, Joost Conijn/ 
’’Dufte” - Cor Dera [tot 6/3]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem
® 023/511.57.75
di-w ll-17u w 12-17»
• “Pieter Claesz (1596-1660). Meester 
van het stilleven in de Gouden Eeuw” 
[tot 3/4]
■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland47 - 2011 Haarlem 
^023/51851.52 
di-w 12-17u w 13-17»
• “Wiel van der Randen. Portret van 
een Spaamestad-fotograaf ’ [tot 27/ 
2] • "Tropische cultures. Kolonia
le fotografie van Nederlands-Indië" 
[tot 13/3]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - Heerlen 
® 045/577.22.10 
di-vr ll-17u w-w 13-17»
• "Play: bewogen beelden” - Yael 
Bartana, Ross Birrell, Peter Bogers, 

Pavel Braila, Eddie D, Magnus Mon- 
feldt Jeroen Offerman, Julika Rudeli- 
us, Danielle van Vree, Sophie Whet- 
nail... [tot 30/1] * Gregory Green, Aad 
de Haas/”Projectruimte” - Pavel Brai
la [tot 30/1] • "Melodernia" - Paul 
Drissen - schilderijen, tekeningen [10/ 
2 tot 10/4]

Helmond 

■ De Nederlandsche Cacaofabriek 
Engelseweg IB - 5705AB Helmond 
(p 0492/59.90.55 wo-w 13-17» - 
> “Alles van waarde moet weg” [tot 
27/2]
■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
I? 0492/5877.16
di-vr 10-17u w-w 14-17»
* “La grande illusion. 150 glamourfo
to’s van Sam Lévin (1937-1972)” [26/ 
2 tot 29/5]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
® 035/539.39.39 
di-w ll-17u w 12-17»
• “Leo Gestel in zwart wit” [tot 6/3] 
* “Berliner Secession. Schilders van 
Berlijn 1888-1918” [tot 24/4]

Maastricht 

■ Bonnefan tenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
(/> 043/329.01.90 
di-w 11-17»
• “Verzamelen! Bouwen aan de col
lectie 1995-2005” [13/3 tot 10/4] » 
“Wall Drawing #801, Spiral 1996” - 
Sol LeWitt [13/3 tot-/12]

■ Marnes
Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
P 043/327.02.07di-w 13-18» 
• “Never Odd or Even” - Mariana 
Castillo Deball [tot 23/1]

Nijmegen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
® 024/360.88.05 
di-vr 10-17u w-W 12-17» 
• “Gelegaliseerde graffiti van een be- 
roepsdemonstrant” - Marc Bijl [tot 24/ 
1] I “Magazijn van de verbeelding. 
Kund en kunst V” - Hans van Bentem, 
Elspeth Diederix, Ineke Kaagman, Bik 
Van der Pol, Geert Mul, Barbara Wit- 
teveen [22/1 tot 24/4] • “Portrait Land- 
scape” - Cuny Janssen - fotografie [7/ 
2 tot 1/5]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GC Oss
P 0412/62.93.28di-w 12u30-16u30
• “Voor ik vergeet” - A. van Cam- 
penhout, Fiona Banner, Jacq Palinckx 
[tot 27/2]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731 AW Otterlo 
® 0318/59.12.41 di-w 10-17»
• Atelier Van Lieshout [tot 29/1] • 
“Julia Ventura (1982-2003). Marked 
Printed Exposed” [tot 20/2] * Eugè
ne Dodeigne - tekeningen, sculpturen 
[22/1 tot 8/5] • “De favorieten van He
lene” [tot 1/9]

Roosendaal

■ Tongeriohuys
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal 

0165/56.64.85 di-w 14-17»
• ‘Tong II. De bewoners van het huis” 
- Fred van Eldijk, Stichting De Geu
zen, Gery De Smet, Ronald Zuur
mond, Anna van Suchtelen [tot 13/2]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 

010/436.37.13
di-vr H-16u30 wll-17uw 12-17»
» “Emil Nolde (1867-1956). Die Un- 
gemalte Bilder. Aquarellen (1938- 
1945) uit de collectie van de Nolde- 
Stiftung” [tot 23/1]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 -3015AA Rotterdam 

010/440.03.01
di-w 10-17u w 11-17»
• “Schilders van Parijs. Van Renoir tot 
Picasso. Meesterstukken uit de verza
meling van Oscar Ghez” [tot 23/1] • 
“Schitterend ongeluk” - Enrique Me- 
tinides - fotografie [tot 13/3]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM 
RotterdamP 010/213.09.91 wo-w 13-18»
* Hans Wilschut, Bas van Beek [tot 
6/2]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rot
terdam
P 010/441.94.00 di-w 10-17»
> “Schilderkabinet” - Thomas Huber 
[tot 30/1] • “A Retrospective (Tomor
row Is Another Fine Day)” - Rirkrit 
Tiravanija [tot 6/2] * “Het jaar rond 
met Bol. 16de-eeuwse tekeningen en 
prenten rondom de Twaalf Maanden 
van Hans Bol” [tot 13/2] • “Interna
tional Film Festival Rotterdam” - Anri 
Sala [27/1 tot 20/2] » "Alles Dali. 
Film, mode, fotografie, design, recla
me, schilderkunst ’ [5/3 tot 12/6]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 

010/440.12.00
di-w 10-17uw 11-17»
» “Ads & Architects” [7 tot 17/3] • 
“Beauty and Waste in the Architec
ture of Herzog & De Meuron" [22/ 
1 tot 8/5]
■ Phoebus-Rotterdam
Eendrachtsweg 61 - 3012 DG Rotterdam 
P 010/414.51.51 wo-w 13-17»
• “Souq voor Rotterdam” - Dré Wa- 
penaar, Harm Scholtens - tekeningen, 
maquettes [21/1 tot -/2]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam P 010/476.76.44 do-zo 13-18»
• Edwin van der Heide - installa
tie [23/1 tot 6/2] I “Art Rotterdam” 
- kunstbeurs - Marjolijn van den As
sem [24 tot 28/2] • Libia Pérez de Si- 
les de Castro, Olafur Ami Olafsson 
[23/1 tot 20/3]
■ TENT.
Witlede Withstraat50-3012BR Rotterdam 

010/413.54.98di-w 11-18»
• “Murmur” - Christoph Migone, Rosa 
Barba, Anri Sala, Valie Export, Daniel 
Roth, Tony Cokes... [27/1 tot 27/2]

■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BR Rotterdam 
P 010/411.01.44 di-zo 11-18»
• “ Life, Once More. Forms of Reen
actment in Contemporary Art” - Eran 
Schaerf, Bik Van der Pol, Rod Dickin
son, Omer Fast, Catherine Sullivan, 
Barbara Visser, Robert Longo, An
drea Fraser/ One Step Beyond. The 
Mine Revisited” - Lukas Einsele [27/ 
1 tot 27/3]

Scheveningen___________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Sche
veningenP 070/358.58.57di-w 11-17»
• “Die Köpfe” - Bernhard Heiliger/ 
"Imaginaire Portretten” - Arie 
Schipper/”Een vrijwillige keuze; de 
museumvrijwilligers als gastconser
vator” [tot 30/1]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
(ft 010/246.36.66
di-w ll-17u w 12u30-17»
* “Collectie Joop en An Groen. Ne
derlandse hedendaagse kunst en Afri
kaanse kunst’ [22/1 tot 10/4]

‘s-Hertogenbosch________________  

■ Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s-Her
togenbosch
p 073/613.50.52 do-w 13-17»
» “Segment XV Basis” - Dijkam, Os- 
terholt [tot 13/2] * Walter S wennen, 
Derk Thijs [3/3 tot 3/4]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Her
togenbosch
<ft 073/687.78.77
di-vr 10-17u w-w 12-17»
* Jan Sluijters - schilderijen [4 tot 6/2]
• “Knus. Nederland in de jaren ‘50” 
[9/2 tot 22/5]

Sittard 

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6-6131 ER SittardP 046/451.34.60 di-w 11-17»
• Barry McGee - installaties, wand- 
schilderingen [22/1 tot 28/3] > Ste
fanos Tsivopoulos - video-instal- 
larie [22/1 tot -/2] • “Op zoek naar 
Duchamp” - Krist Guijthuizen [-/2 
tot 28/3]

Tilburg_________________________

■ Nederlands Textielmuseum 
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
<ft 013/536.74.75 
di-vr 10-17u w-w 12-17»
• ‘Textielkunstenaressen en art nou
veau 1900-1925” [19/2 tot 8/5]
■ Scryption
Spoorbaan 434A - 5038 CH Tilburg 
(ft 013/580.08.21
di-vr 10-17u w-w 13-17»
► “De Schrift & Het Schrift. Taal en 
tekst van de Bijbel” [tot 17/4]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
(ft 030/236.23.62 
di-w 10-17u w 12-17»
► “Place to Passage” - Hussein Cha- 
layan [tot 6/2] • “Het vuur van de Vi
kingen. Scandinaviërs in het stroom
gebied van Rijn, Maas en Schelde 
750-1000” [tot 10/4]
■ Museum Catharijneconvent 
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht 
<ft 030/231.38.35
di-vr 10-17u w-w 11-17»
* “Verstilde emotie. Beeldhouwkunst 
uit heden en verleden” [tot 14/8]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
(ft 077/352.21.12 di-vr 10-16u30 za- 
w 14 17»
• “Limburgse kastelen in perspectief’ 
[tot 27/3]
■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
(ft 077/351.34.57di-w 11-17»
• ‘Transparency - Wolk” - Rik van 
letsel [tot 13/2]

VILssingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen
(ft 0118/41.55.05
do-w 12-17»
• Phillip Akkerman, Anya Janssen 
- schilderijen/Rachel Bacon - instal
latie [tot 6/2] * Cleo Campert [13/ 
2 tot 3/4]

■ Watertoren
Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Vlissingseweg 239 - 4381 CG Vlis
singen
ft 0118/41.55.05 do-w 12-17»
• “Andere plaatsen” - Bob Gramsch- 
ma, Katharina Grosse, Kie Ellens, 
Hans Op de Beeck, Krien Clevis, Ben 
Sleeuwenhoek, Jacco Olivier , Mou- 
chette [tot 6/2]

Woerden 

■ Stadsmuseum Woerden
Kerkplein 6 - 3441BG Woerden 
ft 0348/43.10.08
di-vr 13-17u w-W 13-16»
• “De ruimtelijke ordening. 6 land
schapschilders van nu” - Michael de 
Kok, Harold Schouten, Jan Ros, An
nemarie Terlage, Jim Harris, Wenda 
Kieskamp [tot 6/3]

Zeewolde

■ De Verbeelding 
kunst landschap natuur
De Verbeelding25- 3892HZ Zeewolde 
ft 036/522.70.37
di-vr ll-17u w-w 12-17»
► "Poldergeest. Een jarenlange strijd 
voor landschappelijke kwaliteit" [tot 
13/2]

Oostenrijk

Klosterneuburg_________________

■ Sammlung Essi
An der Donau Au 1 - 3400 Kloster
neuburg
ft 02243/370.50.150 
di-w 10-19u wo 10-21»
• “Visions of America” [tot 6/3]

Wien

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
ft 01/587.53.07di-w 10-18»
• Albert Oehlen, Josephine Pry
de, Nicole Wenners, Bettina Henkel 
[tot 30/1]
■ Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 -1030 
Wien
ft 01/712.04.95 di-w 10-19»
• “Retrospective Bettina Rheims” - 
fotografie [20/1 tot 24/4]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
ft 01/504.98.80 di-vr U-18u do 11- 
20u w-w 11-16»
* “Das Neue Europa. Kultur des 
Vermischens und Politik der Repre

sentation” - Renaud Auguste-Dor- 
meuil, John Miller, Oda Projesi, Dan 
Perjovschi, Hito Steyerl, Marlene 
Streeruwitz, Silke Wagner, Jasmila 

Zbanic... [19/1 tot 24/4]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
ft 01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20»
• “Africa Screams. Evil in Film, Art 
and Worship” - Jane Alexander, Fer
nando Alvim, Willie Bester, Conrad 
Botes, Candice Breitz, Sokari Doug
las Camp, Pascale Marthine Tayou, El 
Loko... [tot 30/1] > “Sculpture. Preca
rious Realism between the Melancho
ly and the Comical” - Tom Claassen, 
Peter Fischli & David Weiss, Lyn
da Benglis, Thomas Demand, Franz 
West, Isa Genzken, Thomas Schiftte, 
Mark Manders, Erwin Wurm, Keith 
Edmier... [tot 20/2]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier 
Museumplatz 1 ■ 1070 Wien 
ft 01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20»
► “Africa Screams. Evil in Film, Art 
and Worship” - Fernando Alvim, Jane 
Alexander, Willie Bester, Conrad Bo
tes, Cheri Cherin, El Loko, Pascale 
Marthine Tayou... [tot 30/1 ] • “Sculp
ture. Precarious Realism between Me
lancholia and Comedy” - Lynda Ben
glis, Alighiero Boetti, Thomas De
mand, Maurizio Cattelan, Tom Claas
sen, Keith Edmier, Urs Fischer, Peter 
Fischli & David Weiss, Mark Man
ders, Richard Prince, Thomas Schiit- 
te... [tot 20/2]
■ Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
ft 01/525.00 di-w 10-18u do 10-21»
• “4296 m” - Gerwald Rockenschaub 
[tot 6/2] » “68.719.476.736” - Siegrun 
Appelt [tot 14/10]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultura Contemporania 
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
ft 093/306.41.00
• “The Bruguera Humour Factory” 
[20/1 tot 10/4]

■ Museu d’Art ContemporaniPla- 
ça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
ft 093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u w 10-15»
» “MACBA Collection" - Marcel 
Broodthaers, Helio Oiticica, Harun 
Farocki, Andy Warhol, David Lamel- 
as, Ulrike Ottinger, Peter Friedl... [tot 
23/1] • Vito Hannibal Acconci Stu
dio [tot 14/2] • “Storylines” - Robert 
Frank [9/2 tot 8/5] * “Disagreements” 
[4/3 tot 29/5]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
ft 0934/439.470
• “Woman. Metamorphosis of Mo
dernity” - Claude Cahun, Gertrude 
Arndt, Sophie Taeuber-Arp, Imogen 
Cunningham, Germaine Krul, Ame
dée Ozenfant, Carolee Schneemann... 
[tot 6/2] • ‘Two Films” - Joost Conijn 
[tot 6/2] I Thorsten Goldberg - instal
latie [18/2 tot 3/4] * “Sert the Archi
tect 1928-1979” [25/2 tot 24/4]

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
ft 062/835.23.30 
di-w 10-17u do 10-20»
• “Aus dem Reich der Zeichnung” 
[tot 6/2] * "Wolkenbilder. Von Wil
liam Turner bis Gerhard Richter” [27/ 
2 tot 8/5]

Bern 

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem 
ft 031/350.00.40 
di 10-21u wo-w 10-17»
I “Europaisches Zentrum fur Futuris
tische Kunst’ ’ - Anne-Mie Van Kerck- 
hoven [29/1 tot 26/3]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 ■ 6002 Luzem 
ft 041/226.78.00 
wo 10-20u di-w 10-18»
• "Jahresausstellung 2004” [4tot 30/
1] • “Labor Sammlung: Paul Thek 
(1933-1988)” [tot 17/7]

Winterthur 

■ Fotomuseum Winterthur 
Griizenstrasse 44 - 8400 Winterthur 
ft 052/233.60.86
di-vr 12-18u w-w ll-17u wo 12-19u30 
• Rineke Dijkstra [ 11/3 tot 22/5]
■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstra/Je 52 - 8402 Winterthur 
ft 052/267.51.62 
di 10r20u wo-w 10-17»
• “François Barraud (1899-1934) und 
seine Briidef ’ [tot 10/4] • “Sammlung 
Wolfer: Von Delacroix bis Bonnard” 
[15/1 tot 25/4] • “René Auberjonois. 
Gemalde und Zeichnungen aus der 
Sammlung” [tot 5/6]

Zürich

■ Migros
Museum fur Gegenwartskunst 
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 
ft 01/277.20.50
di-vr 12-18u w-W 11-17» 
» Paul Noble [22/1 tot 20/3]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
ft 01/251.67.65 
di-do 10-21u vr-w 10-17» 
• "Parkett. 20 Years of Artists’ Colla
borations” [tot 13/2] • “Claude Mo
net (1840-1926). Garden” [tot 27/2] » 
Mark Handforth [25/2 tot 17/4]
■ Museum fur Gestalltung 
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich 
ft 01/446.21.11 
di-vr 10-18u w-w 10-17»
• “Sportdesign. Zwischen Style und 
Engineering” [tot 13/3]

De volgende De Witte Raaf ver
schijnt op 15 maart 2005. Ge
gevens voor de agenda moe
ten binnen zijn vóór 15 februari 
2005 op het postbusadres: Post
bus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf 
will be released on 15 March 
2005. Please send your informa
tion before 15 February 2005 to: 
Postbus 1428, B1000 Brussel 1.
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Annaleen Louwes- Het Vijfde Seizoen
2 mrt - 3 apr 2005

Leo Divendal - Waterfronts

Van Zoetendaal Keizersgracht 488 1017 eh Amsterdam 
willem@vanzoetendaal.nl +31206249802 www.vanzoetendaal.nl 
wo tm za van 13 -18 uur en eerste zondag van de maand

23 - 28 feb 2005

ArtRotterdam
Arno Nollen, Céline van Balen, 

Paul Kooiker, Diana Scherer, Harold Strak 
Gabor Ösz, Annaleen Louwes, 

Leo Divendal, Koos Breukel
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NUMMER 107 - JAN UA RI-FEBRUAR1 VOORAF UITGEVERIJ

■ Dirk Piiltau Paul Klee in 1933 ■ Sven Lütticken Eeuwige 
schoonheid JeffWall en de traditie ■ Marc De Kesel De hondin 
van het doip Over Lars von Triers Dogville ■ Tom Holert De 
verschijning van het documentaire ■ Dirk Lauwaert Bertini op 
papier (en celluloid) ■ Lex ter Braak Hemels brood

NUMMER lij»-MAART-APRIL2004 

■ Frank Vande Veire Inleiding, Museum Dhondt-Dhaenens, 
Deurle, zondag 18 januari 2004,12 uur ■ Rudi Laermans Het 
onvermijdelijke museum Over Topologie der Kunst van Boris 
Groys ■ Lieven De Canter “De bloedige mystificaties van de 
nieuwe wereldorde” Over Homo Sacer van Giorgio Agamben 
■ Marc De Kesel Bin Laden als cartesiaan Over de moderniteit 
van het fundamentalisme ■ Vivian Liska Voorhoede en retro
actieve werking: het oneigentijdse van het Duitse expressionis
me ■ Dirk Lauwaert Kijken met de ogen toe Over Khnopjf^ 
Bert Bultinck Cozimnot Radiohead in twee bewegingen

NUMMER 109 - MEI-JUNI 2004 

■ Geert Bekaert Omgaan met Koolhaas ■ Camiel van Winkel 
& Bart Verschaffel ‘ Tk ben verbluft over de rechten die het artistie
ke zich aanmeet” Vraaggesprek met Rem Koolhaas • Christophe 
Van Gerrewey Door gevaarlijke gekken omringd - WFH & 
OMA ■ Sven Lütticken De kunst van de revolutie Over de Situa- 
tionistische Internationale en haar Nachleben • Wouter Davidts 
Hysteria Station Hans Ulrich Obrist, de curator als netwerker ■ 
Koen Brams & Dirk Piiltau Het afscheid van Jan Hoet

NUMMER U0 - JUU-AUGUSTUS 2004 

■ Rudi Laermans Media_Mulder_McLuhan Over mediatheo- 
rie van Arjen Mulder ■ Retort Getroffen Machten De staat, het 
spektakel en 11 september ■ Jeroen Boomgaard De tijd van het 
woord ■ Sven Lütticken Discours, mimesis, soundbite Over kun
stenaarsteksten ■ Sven Lütticken Taal en andere werktuigen Een 
gesprek met Sean Snyder U Rogier Schumacher De kunstenaar 
als interpreet Over Now What? Artists Write! • Dirk Lauwaert 
‘Tot aan de poort..” Over de iconografie van de stadsmuren ■ 
Ingrid Evers De ontmanteling van Maastricht (1867-1870) Ach
tergronden bij 24 albuminefoto ’s van Théodor Weijnen

NUMMER 111 -SEPTEMBER-OKTOBER 2004 

■ Jean-Luc Nancy Het beeld —het onderscheidene ■ Bart 
Verschaffel De mythe van de straat Over het begrip ‘publieke 
ruimte’en de (cultuurpolitiek ■ Dirk Piiltau Gorilla ontvoert 
vrouw ■ Sven Lütticken De veren van de adelaar ■ Dirk 
Lauwaert Mode als fantasie / Kledij als fantasma Guy Bourdin, 
Helmut Newton ■ Isabelle Graw Waar toe-eigening was moet 
toewijding komen Fascinatie, subversie en onteigening in de 
appropriation art • Camiel van Winkel Een open moment 
mag nooit lang duren Gesprek met Marianne Brouwer en Niek 
Kemps

NUMMER 112—NOVEMBER-DECEMBER 2004 

■ Dirk Lauwaert De Roeping, de Kunstenaar en hun Carrière 
■ Hinrich Sachs Speelruimte voor beslissingen Een gesprek 
met Anna Winteler ■ Alexander Koch Het verlaten van de 
kunst Waarover we (kunnen) spreken als we over het uit de 
kunst stappen spreken ■ Koen Brams en Dirk Piiltau 1980 
Gesprekken met Guillaume Bijl, Leo Steculorum en Walter Van 
Rooy ■ Rudi Laermans De draaglijke lichtheid van het kun
stenaarsbestaan Over de onzekerheden van artistieke carrières 
■ Ilse Kuijken Wim Wauman ■ Bart Meuleman Shuggie’s 
Misfortune ■ Catherine Robberedits Wat te doen? Over het 
vroege werk van Franciska Lambrechts ■ Geert Bekaert We
gen van vrijheid Luc Deleu ’s T.O.P. Office ■ Bart Meuleman 
Het kunstbeleid van het Vlaams Blok

• Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zon
der voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de 
auteurs.
■ De rechten voor de illustraties en de teksten werden 
naar best vermogen geregeld. Andere rechthebbenden ge
lieve zich te wenden tot de redactie.
■ Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven 
in te korten.
• Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

MET DE STEUN VAN

De Vlaamse Regering De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cf WEST mmraanm
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE •a

AUTEURS 

■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).
• Wouter Davidts Ingenieur-architect, verbonden als 
postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Architectuur 
& Stedenbouw van de Universiteit Gent, (wouter.davidts® 

).ugent.be
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De mythologisering 
van de Belgische kunst 

of 
hoe de Vlaamse kunst 

Belgisch werd...
Koen Brams & Dirk Pültau

Deze tekst werd tijdens de zomer van 2003 geschreven in opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschap. De tekst zou worden opgenomen in het boek Collectie Vlaamse Gemeen
schap aankopen 1999-2001 dat tot op heden niet verschenen is. Omdat België in 2005zijn 
175-jarig bestaan viert - met alle tentoonstellingen en manifestaties over België, Belgische 
kunst en Belgische cultuur die dat met zich meebrengt - besloot De Witte Raaf hem als 
extra bijlage te publiceren bij het eerste nummer van 2005 Inr. 113, januari-februari 2005)

Marcel Broodthaers, Fémur d'un homme belge, 1965

0. Inleiding

“'Belgian art’ is een begrip. De erfgenamen van René Magritte en Marcel Broodthaers zijn niet blij
ven steken bij het niveau van plaatselijk heldendom. Ze zetten een traditie van 'culturele export’ 
voort waar Vlaanderen altijd in uitgeblonken heeft. De sterkte van al deze figuren is precies dat ze 
hun persoonlijke verbeelding cultiveren, zonder hun 'lokale’ biotoop te verloochenen" (België 
blootgelegd. Cultuur/De Spelers, gratis bijlage bij De Standaard, maandag 24 februari 2003).

Belgische kunst is een begrip. Belgische kunst is net zo typisch Belgisch als 'Belgian 
chocolates'. Wie aan Belgische kunst denkt, denkt meteen aan James Ensor, René 
Magritte en Marcel Broodthaers. Hun beeldend en mentaal erfgoed vormt de kwintes
sens van de Belgische kunst. "Belgian art’: het is kunst met een bijtende of subversie
ve ironie, een bijzondere gevoeligheid voor de dubbele bodems van de taal, en een aan
geboren zin voor individualiteit en onafhankelijkheid.

Het klinkt ons allemaal overbekend in de oren. Maar de Belgische kunst werd 
niet altijd (en heeft zichzelf niet altijd) op deze manier begrepen. Belgian art is een be
grip geworden. In deze tekst zoeken we naar de wortels van dit verhaal over de 
Belgische kunst. Wie heeft dit beeld ontwikkeld en met welk oogmerk? Wat is de rol 
van de Belgen en welke rol hebben buitenlanders gespeeld? Uit welke bronnen werd 
er geput; gaat het om één en dezelfde bron, of om verschillende bronnen die vanuit ver
schillende hoeken en op verschillende tijdstippen het discours zijn binnengeslopen? 
Hoe is dat beeld vervolgens tot de toonaangevende visie op de Belgische kunst kunnen 
uitgroeien? En ten slotte, wat is de relatie tussen de beeldvorming over de Belgische 
kunst en de pogingen om de identiteit van de Vlaamse kunst gestalte te geven?

1. Een discursieve analyse: enkele methodologische opmerkingen

Het is niet de eerste keer dat er een tekst wordt gewijd aan het discours over de 
Belgische kunst. In 1991 waagde Leen De Backer, stafmedewerker van het Museum 
van Hedendaagse Kunst te Antwerpen, en aldaar verantwoordelijk voor de conserve
ring en presentatie van de collectie, een eerste proeve van discursieve analyse. Naar 
aanleiding van de tentoonstelling Kunst in Vlaanderen, Nu - Een keuze uit tien jaar aan
kopen van de Vlaamse Gemeenschap (1991/1992) droeg De Backer, die in de jaren ne
gentig ook lid was van de Vlaamse Commissie voor de Beeldende Kunst, een opstel bij 
"over het succes en de eigenheid van de 'Belgische kunst' in de jaren tachtig”: Une 
histoire belge'.m De verdienste van De Backer is dat ze als eerste de vinger legt op de 
sjablonering van de Belgische kunst door curatoren en kunstcritici. Haar essay vormt 
in die zin een ijkpunt. Toch is 'Une Histoire beige' niet de definitieve tekst over dit the
ma. Dat ligt niet alleen aan het feit dat het Belgische identiteitsdiscours zich na 1991 
nog verder ontwikkeld heeft, het komt ook omdat de tekst heel wat vragen onbeant
woord laat en op verschillende punten ronduit problematisch is. Omdat deze vragen en 
problemen ten dele ook de inzet van onze bijdrage vormen, gaan we uitgebreid in op 
De Backers tekst.

Om te beginnen neemt De Backer klakkeloos een vooronderstelling over die het 
verhaal over de Belgische hedendaagse kunst sinds de jaren tachtig op hardnekkige 
wijze toonzet: het idee dat de Belgische kunst in de tweede helft van de jaren tachtig 
vanuit het niets plots uiterst succesvol zou zijn geworden. Om aan te tonen dat de 
Belgische kunst tot de vroege jaren tachtig internationaal nauwelijks aan bod komt, 
voert ze het geringe aantal Belgen aan in de selectie van bijvoorbeeld Sonsbeek buiten 
de perken en Documenta 5. In beide manifestaties werden ‘slechts’ twee Belgen opge
nomen - in Sonsbeek (Arnhem, 1971) Panamarenko en Mass Moving (een collectief), 
en in de Documenta (Kassei, 1972) Marcel Broodthaers en Panamarenko. Dat voor 
Documenta 6 (Kassei, 1977) acht Belgische deelnemers mochten opdraven, wordt wel 
vermeld, maar niet als tegenargument ingébracht. Dat voor de daaropvolgende 
Documenta enkel werk van de overleden Broodthaers geselecteerd werd, en dat er 

vervolgens geen enkele Belg te bespeuren was op de Biënnale van Parijs van 1985, ziet 
De Backer terecht als een indicatie voor de lage internationale waardering van de 
Belgische kunst. Maar als zij wil aantonen dat het tij volledig keert in de tweede helft 
van de jaren tachtig, is de bewijskracht allesbehalve overtuigend. Voor Documenta 8 
(Kassei, 1987) komen ook maar twee Belgen in aanmerking (Jan Vercruysse en Marie- 
Jo Lafontaine), en in Münster Skulpturprojekte (Münster, 1987) is slechts één Belg ver
tegenwoordigd: Thierry De Cordier. Toch vormen deze gegevens voor De Backer geen 
bezwaar om het internationale succes van de Belgische kunst te verkondigen. Elders 
stelt De Backer dat het succes van de Belgische kunst in de tweede helft van de jaren 
tachtig gewoon een gevolg is van de honger van de internationale kunstmarkt, maar 
ook dit leuke idee wordt niet aannemelijk gemaakt. In noot 39 van haar tekst merkt ze 
simpelweg op dat "van de [door haar] geciteerde critici het [verschillende] met deze 
laatste stelling eens [zijn]”.121 Dat de Belgische kunst in de jaren tachtig op de interna
tionale scène plots succesvol is geworden, moet nog steeds worden aangetoond; en 
dat de internationale kunstmarkt de drijvende kracht was, wordt helemaal niet aanne
melijk gemaakt - als dat al mogelijk is. De Backer somt nog een aantal manifestaties 
op die het succes van de Belgische kunst moeten illustreren, maar het betreft voorna
melijk initiatieven die van de diverse culturele gemeenschappen in België uitgingen en 
die juist de ambitie hadden om de Belgische kunst aan de buitenlandse man of vrouw 
te brengen - tentoonstellingen zoals Arte in Situazione-Belgica-Situazione dell'arte 
(Rome, 1987), Casa Frollo (Venetië, 1988), Artisti [della Fiandra) (Venetië, 1990) enzo
voort. Dit soort tentoonstellingen biedt inderdaad relevant materiaal voor een analyse 
van het discours over de Belgische kunst, maar niet omdat zij het bewijs zijn van het 
succes van de Belgische kunst. Zij willen dit succes immers bewerkstelligen, en zijn er 
dus niet noodzakelijk het effect van. Er bestaat kortom een succesverhaal over de 
Belgische kunst, maar dat verhaal is minstens een perceptie die zelf met het discours 
over de Belgische kunst verweven is. In deze bijdrage willen we het succes van de 
Belgische kunst dan ook als een discursieve observatie behandelen, en niet zonder 
meer als een harde realiteit.

Als De Backer vervolgens het discours over de identiteit van de Belgische kunst 
aansnijdt, duiken er heel wat problemen op. Ten eerste suggereert zij dat het beeld van 
de Belgische kunst doelbewust is aangemaakt, met het oog op, often minste als voor
bode van haar succes: "Maar om te kunnen verschijnen moest de Belgische kunst een 
herkenbare identiteit toegemeten krijgen. Want wat verschijnt zonder identiteit, zon
der adelbrieven, blijft naamloos en onherkenbaar, onbekend en onbemind."131 Een ten
toonstelling die promotie wil voeren voor de Belgische, Vlaamse of Waalse kunst zal 
inderdaad in bijna alle gevallen een uitspraak bevatten over het eigene van die 
Belgische, Vlaamse of Waalse kunst. Waarom anders zoiets opzetten? De samenstel
lers en auteurs van dienst zullen dus meestal uitspraken doen over de Belgische, 
Vlaamse of Waalse kunst, maar deze uitspraken hoeven daarom niet ideologisch ge
motiveerd te zijn. In veel gevallen is wellicht hun relatieve desinteresse of zelfs oprech
te weerzin de enige echte verklaring voor de clichématige verharding van bepaalde uit
spraken over de Belgische, Vlaamse of Waalse kunst. Is luiheid niet het meest 
uitgelezen motief om gedachteloos in de voetsporen van voorgangers te treden? Niet 
dat er clichématig wordt gedacht en geschreven over de Belgische kunst is opmerke
lijk, wel de precieze toedracht van het Grote Verhaal. Waarom is het dit verhaal gewor
den?

Om die vraag te beantwoorden zullen we een ruime keur van bronnen moeten 
raadplegen, en daarmee komen we bij een andere zwakke schakel in Une histoire bel
ge van Leen De Backer. Het geografische en historische perspectief van haar betoog 
is erg beperkt. De Backer citeert slechts enkele 'auteurs' van clichés: vooral Lieven 
Van Den Abeele, en daarnaast ook Jan Hoet, Suzanne Pagé, Bart De Baere/llse 
Kuijken, Marie-Pascale Gildemyn en Luc De Heusch. De teksten van deze critici zijn 
bovendien te vinden op slechts drie plaatsen: een aflevering van Openbaar Kunstbezit, 
de catalogus van de tentoonstelling L'art en Belgique. Flandre et Wallonie auXX°siècle, 
un point de vue (Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1990-1991), en een afleve
ring van Museumjournaal. Het discours over de Belgische kunst is op veel meer plaat
sen verspreid dan De. Backer vermoedt. In onze bijdrage komen naast de door De 
Backer geciteerde auteurs andere 'spelers’ aan bod. Op die manier willen we recht 
doen aan de diversiteit en de gelaagdheid van het betoog over de Belgische kunst.

Het betoog over de identiteit van de Belgische kunst is clichématig, maar van zo
dra we ons afvragen waar en wanneer die clichés zijn ontstaan, wordt het verhaal een 
stuk complexer. Voor De Backer is alles echter een grote knoedel: "Vanuit de ongrijp
baarheid, de complexiteit, het individualisme, de vermenging van het Romaanse en 
Germaanse, zien de critici ‘positieve’ kenmerken verschijnen, al blijven die erg nega
tief: ironie en subversie."141 Even verderop stelt De Backer vast dat die eigenschappen 
vasthangen aan de erflaters Magritte en Broodthaers, die zij laat vergezellen door een 
ander familielid, Hergé: "Een nationale identiteit, een traditie heeft een stamboom no
dig, prototypes, de grote voorgangers, de inspiratoren, de dragers van de Belgische 
eigen-aardigheid, vaders. Recent is men daarover tot een consensus gekomen: De 
‘founding fathers’ van de hedendaagse Belgische kunst zijn Magritte, Broodthaers en 
Hergé."151 De Backer behandelt de diverse aangetroffen clichés over de Belgische 
kunst - het ongrijpbare, het complexe, het individualistische, de vermenging van het 
Romaanse en Germaanse, het ironische en het subversieve - alsof ze deel uitmaken 
van één gelijkvormig geheel, een doelmatig gefabriceerde toolbox waarbinnen alle on
derdelen perfect op elkaar aansluiten. Uit de ambiguïteit komt het individualisme 
voort: "Omdat de Belgische kunst door zijn veelzijdigheid ongrijpbaar blijkt, probeert 
men deze ambiguïteit om te buigen tot een vaag psychologisch en sociologisch con
cept: het individualisme."161 Clichés zijn het allemaal, maar kunnen zij zomaar uit el
kaar worden afgeleid? Meer nog, zijn het wel stukken van dezelfde puzzel? Door alles 
tot één conglomeraat te versmelten, maakt De Backer een historiografie van de cli
chés onmogelijk. De clichés, de componenten van het Grote Verhaal, moeten als het 
ware aan een archeologisch onderzoek worden onderworpen. Laag voor laag moet het 
discours over de Belgische kunst worden afgeschraapt.

[1] Leen De Backer, 'Une histoire beige'. Over het succes en de eigenheid van de 'Belgische kunst'in de 
jaren tachtig, in: Kunst in Vlaanderen, Nu - Een keuze uit tien jaar aankopen van de Vlaamse 
Gemeenschap, tentoonstellingscatalogus, MUHKA, Antwerpen, 14 december 1991-26 januari 
1992, pp. 5-18.

[2] Ibid., p. 18.
[3] Ibid., p. 8.
[4] Ibid., p. 12.
[5] Ibid.
[6] Ibid., p. 10.



Het betoog over de identiteit van de 
Belgische kunst is een clichématig betoog, 
maar we mogen van de clichés geen cliché 
maken. Dat is precies wat De Backer doet. 
Doordat ze de verschillende clichés zonder 
de minste zin voor differentiatie op eender 
welk niveau aan elkaar lijmt, kost het haar 
weinig moeite om er een alternatief etiket 
op te plakken. Ze reduceert het discours 
over de Belgische identiteit dan ook tot een 
ander discursief gewrocht: het postmoder
nisme. "Laten we de Belgische eigen
schappen de revue passeren, dan vinden 
we complexiteit, ambiguïteit, ironie, loca- 
lisme, ook op een theoretisch beter gefun
deerde manier terug bij Ihab Hassan die in 
elf kenmerken het culturele veld van het 
postmodernisme beschrijft.”171 Een check
list van elf kenmerken wordt afgevinkt en 
wat blijkt: de Belgische kunst is niet meer 
dan postmodern. Plots vergeet De Backer 
dat ze aan discoursanalyse doet. Zolang 
men de betreffende eigenschappen post

I 7. * •o --tute

Guillaume Bijl, Composition Trouvée, 1992

modern' en niet meer Belgisch noemt, zijn ze voor haar helemaal niet meer clichéma
tig, mythisch of fictief. De Backers conclusie luidt immers niet dat de samenstellers 
van het belgicistische discours uit een ‘postmoderne’ Fundgrube hebben geput. Zij doet 
plots alsof deze postmoderne eigenschappen wel degelijk van toepassing zijn op de 
Belgische kunst. Maar als de Belgische kunst gewoon postmodern is, dan zijn of wa
ren Ensor, Magritte en Broodthaers niet alleen de stamvaders van de Belgische kunst, 
maar van de kunst tout court, everywhere, van Westmalle tot Vladivostok. De Backer 
opnieuw: "Deze opsomming [...] toont hoe internationaal de vermeende nationale ei
genheid Wel is. De vermeende eigenschappen van de Belgische kunst zijn punt voor 
punt kentrekken van het internationale postmodernisme. En het is dit ‘bij de tijd’ zijn 
van de Belgische kunst, dit verwerken en gestalte geven van de problemen (en de op
lossingen) eigen aan onze tijd, of die nu postmodern is of niet, dat een werkelijk argu
ment is voor het belang van de kunst van de jaren '80 in België. De Belgische kunst is re
levant, niet zozeer dankzij maar ondanks haar 'couleur locale'. Want ‘couleur locale' is 
de folklore, de conventionaliteit waaraan kunst zich juist tracht te ontworstelen. België 
en de Belgiciteit’ functioneert dan niet als voedingsbodem maar als afstootvlak.”181 
Meteen heeft De Backer haar eigen cliché over de Belgische kunst gefabriceerd: de 
Belgische kunst zou voorbeeldig postmodern zijn. Maar is dit wel 'haar' cliché? We zul
len zien dat De Backer niet de enige en evenmin de eerste is die de Belgische kunst als 
mega-postmodern bestempelt. Indien we De Backers uitspraak 'contre gré' lezen als 
een uitspraak over het discours over de Belgische identiteit, en niet als een uitspraak 
over de Belgische kunst, dan houden we een merkwaardige vaststelling over, maar is 
er nog altijd weinig verklaard. Want de mix van aan de Belgische kunst toegeschreven 
eigenschappen is hoe dan ook 'typisch Belgisch'. Wat over de Belgische kunst wordt 
gezegd, wordt niet gezegd over de Nederlandse, Italiaanse of Puertoricaanse kunst, 
hoe postmodern de kunst in die landen ook moge zijn. Men heeft pas werkelijk iets ge
zegd wanneer men aantoont waarom die clichés juist uit het postmoderne lexicon zijn 
overgenomen.

Tot slot volgt op het einde van De Backers bijdrage nog een heuse deus ex machi
na. Eensklaps stelt ze zichzelf de vraag of “er wel iets zinnigs te zeggen valt over de 
identiteit van de Belgische kunst van de jaren 80".591 Het antwoord is ontluisterend. “Als 
recalcitrante 'eigenschap' willen we daarom tot besluit een procédé naar voren schui
ven dat niet onder de identiteit te klasseren valt: de anonimiteit."1101 We zijn dus terug 
bij af, bij het eerste cliché dat De Backer aan het begin van haar bijdrage citeert en ri
diculiseert, een passage uit een tekst van Lieven Van Den Abeele die verscheen in een 
aflevering van Openbaar Kunstbezit: "In welke mate de Belgische kunst zich van de in
ternationale onderscheidt is moeilijk te definiëren. Mogelijks is net dit onderhuidse, 
onuitgesproken karakter haar belangrijkste kenmerk.”1111

2. Manifestatie van een belgicistisch verhaal

Een doorbraak?

"Twee jaar nadat, tot grote schrik van alle betrokkenen, er niet één levende Belgische 
kunstenaar op de Dokumenta werd getoond, blijkt het beeld van de beeldende kunst 
uiterst gevarieerd”, zo constateert het Nederlandse tijdschrift Museumjournaal in haar 
derde nummer van 1984.021 Twee jaar nadat Rudi Fuchs geen enkele Belg voor 
Documenta VII had geselecteerd - alleen de overleden Marcel Broodthaers was ver
tegenwoordigd - vertoont België niet alleen een 'levendige scène', maar besluiten en
kele Belgische belanghebbenden om dat gevarieerde aanbod ook meer bekendheid te 
geven. Einde februari 1984, hetzelfde jaar waarin Museumjournaal uitpakt met het 
'Belgisch nummer' waaruit bovenstaand citaat afkomstig is, gaat Walter De Wilde van 
het Cultureel Comité Sint-Amandsberg (Gent) met enkele Gentse verenigingen aan ta
fel zitten om een “gemeenschappelijke tentoonstelling in verband met actuele kunst 
in België" te organiseren.1131 In 1985 zetten deze verenigingen de actie Pas de Belges à 
Paris op, als reactie op het feit dat ook de Biënnale van Parijs in dat jaar van Belgen ver
stoken is gebleven. Het tentoongespreide engagement zou culmineren in Initiatief 86, 
een tentoonstelling die gecoördineerd wordt door Bart Cassiman en waarvoor drie in
ternationale selectieheren (Kasper König, Jean-Hubert Martin, Gosse Oosterhof) hun 
keuze uit de hedendaagse Belgische kunst voorstellen. Walter De Wilde en de verte
genwoordigers van de andere Gentse verenigingen zijn op dat moment enigszins op de 
achtergrond geraakt - ze houden kleine tentoonstellingen in eigen huis of elders, in de 
marge van het prestigieuze Initiatief 86 in de Gentse Sint-Pietersabdij.

De Gentse kunstzomer van 1986 wordt algemeen gezien als de grote doorbraak 
van de Belgische kunst. Ook Leen De Backer stelt het jaar '86 voor als een ijkpunt, en 
ze legt tevens een verband tussen Initiatief 86 en het belgicistische discours. De cata
logus van de Gentse kunstmanifestatie bevat naast een gevoelige dosis peptalk inder
daad ook verschillende rasechte belgicistische oprispingen. Zo stelt Jan Hoet in een 
interview met Bart Cassiman: "De Belgische kunstenaar kan zich door de cultureel- 
sociologische realiteit (de geografische inplanting, het historisch verleden) onmogelijk 
enkel identificeren met óf Latijnse óf Germaanse óf Angelsaksische cultuurdetermi- 

nanten. We zien graag de totaliteit en willen deelaspecten tot een geheel brengen."1141 
En even verder: "De rode draad is de uitgesproken ondogmatische houding. Wij zeg
gen niet zus of zo, maar zus én zo. Wij zijn sterk in de dialoog. Wij stellen direct de syn
these van het dialectisch proces centraal. Wij zijn kritisch en relativerend ingesteld. [...] 
Broodthaers is door het samengaan van een heldere formulering met een meerduidige 
inhoud wel het paradigma bij uitstek."1151 Jean-Hubert Martin legt andere accenten maar 
ook zijn typeringen herkennen we als elementen van het belgicistische identiteits- 
discours: "Il n'en reste pas moins que les deux nations [Frankrijk en België, KB/DP] 
éprouvent régulièrement le besoin de jouer avec la langue et de prendre les mots à la 
lettre. A ce piège, ils deviennent d'extraordinaires créateurs d'images. La culture po
pulaire ne lésinne pas à ce jeu quelle a transmis aux surréalistes. [...] Il n'en reste pas 
moins que le visiteur curieux pourra déceler dans mon choix quelques fils conducteur 
qui le mèneront, en les remontant, à une tradition en filigrane où se profilent les figu
res de Magritte et de Broodthaers."1161

1986 mag geboekstaafd staan als het moment van de internationale doorbraak 
van de Belgische kunst, het is niet ter gelegenheid van de Gentse kunstzomer dat het 
belgicistische discours voor het eerst ten gehore wordt gebracht. Het reeds aange
haalde nummer van Museumjournaal behoedt ons alleszins voor een te eenzijdige kop
peling. Twee jaar vóór de kunstzomer van 1986 lezen we in het editoriaal van 
Museumjournaal: "Dat er juist tegenwoordig zo’n belangstelling voor het artistieke le
ven in België aan het ontstaan is, heeft zeker ook te maken met het specifieke karak
ter van de Belgische kunst. Als die kunst ergens door gekarakteriseerd wordt, is het 
wel door haar heterogene karakter. Invloeden van uiteenlopende oorsprong komen in 
collage-achtige structuren samen: Wiertz, Ensor, Magritte, Raveel, Broodthaers, 
Panamarenko, Jan Fabre lijken allemaal kunstenaars die dat aspect beproeven. 
België, een kruispunt van wegen en culturen, een smeltkroes van vele invloeden, lijkt 
als het ware een model voor een postmoderne theorie te verschaffen."1171 Opmerkelijk 
is dat reeds in 1984, zeven jaar voor de publicatie van het essay van De Backer, de 
Belgische kunst als postmodern wordt bestempeld. Het heterogene karakter van de 
Belgische kunst (en impliciet haar individualistisch karakter), België als smeltkroes, de 
genealogie van Wiertz tot Fabre: het vormen onmiskenbare topoi van het discours over 
de Belgische kunst dat vanaf 1984, de eerste ondubbelzinnige manifestatie van het bel
gicistische discours, de 'Belgenmanifestaties' in binnen- en buitenland begeleidt.

Het editoriaal van het Belgische nummer van 1984 is van Nederlandse makelij 
- Paul Groot was toen hoofdredacteur van Museumjournaal. In de rest van het nummer 
komen vooral Belgen aan het woord. Hoe kijken zij in 1984 naar de vaderlandse 
kunst?

Een Belgisch geluid in Nederland

Van de zeven bijdragen in Museumjournaal blijven er vijf gespaard van de ‘belgicis
tische’ toon van het editoriaal: Wim Van Mulders schrijft over Jacques Charlier, Leo 
Copers en Walter Swennen; Barry Barker over Lili Dujourie; Philippe-André Rihoux 
over Didier Vermeiren; Freddy De Vree over de Belgische kunstsituatie; Wim van 
Sinderen en Claudie Crommelin over alternatieve theater- en kunstinstellingen in 
Antwerpen en Brussel; én ten slotte Jacques Charlier over de afwezigheid van een cul
tureel beleid in België. De twee andere stukken hebben wel een belgicistische inslag: 
het gaat om De Belg is een kunstenaar die steelt, een kort vraaggesprek van hoofdre
dacteur Paul Groot met Jan Hoet; en een artikel van Leo Van Damme met als titel Een 
onvoorspelbare schilder, een casino-ontwerper en een manipulator van de tijd. De 
Belgische kunst is dood - leve de Belgische kunst: Philippe Vandenberg, Guillaume Bijl en 
Jan Fabre.

Wat leert Van Damme’s tekst over de Belgische kunst? In elk geval dat haar iden
titeit niet eenduidig is. Van Damme waarschuwt om te beginnen tegen een "blind- 
deductief denken" dat nationale identiteit aan de fysische gesteldheid van een land ver
bindt. Een onfris nationalistisch determinisme herkent hij in iÜholle, nationaal 
geïnspireerde noties als 'Jonge Italiaanse Kunst’ of 'Franse Nieuwe Schilderkunst’."1181 
Tegenover dit simplistische gebruik van nationale termen stelt hij voorom de nationa
le identiteit “van binnenuit" te beschrijven, en wat hem in België "van binnenuit" opvalt, 
is de intense wisselwerking tussen lokale en internationale kenmerken.11’1 "De 
Belgische kunstgeschiedenis kent dit voortdurende verlangen om de oorspronkelijk 
tegengestelde polen [het lokale en het internationale, KB/DP] te verzoenen en ze even
tueel te bundelen tot een nieuwe en stimulerende eenheid. Ze is een smeltkroes van 
locale aspecten en internationale invloeden."1201 Deze smeltkroes blijkt wel erg diepe 
wortels te hebben, want even later daalt Van Damme in het gezelschap van Erwin 
Panofsky af naar "de internationale stijl" in de boekverluchting rond 1400. Langs Van 
Eyck, Brueghel en Rubens - allemaal kunstenaars die 'een schitterende samenvatting 
van internationale verworvenheden" hebben gerealiseerd - belandt hij terug bij de he
dendaagse kunst: “Mede als gevolg van een onsamenhangende Belgische stamboom 
profiteert ook vandaag nog de Belgische kunst meer dan de Europese buurstaten van 
een vruchtbare, dubbelzinnige wisselwerking tussen de plaatselijk gebonden en inter
nationaal georiënteerde sfeer."1211 Alle “Belgische kunst’ van de 15de eeuw tot vandaag 
is bij dit smeltkroesmodel onder te brengen, mits een kleine aanpassing aan het post-
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moderne heden: "In de naoorlogse Belgische kunst heeft de oude soepele ontvanke
lijkheid voor de regionale én internationale invloeden zich ondertussen aangepast aan 
de existentiële ondertoon van de hedendaagse visies. In het verleden werden versprei
de stijlelementen quasi-eclectisch gebundeld, vandaag gaat het eerder om de klein
schalige individualiteit van het eigen ik tegenover de algemene menselijke conditie. Dit 
is ook de gemeenschappelijke noemer van de hier behandelde kunstenaars, die allen 
hun individuele persoonlijkheid in relatie brengen met een ongebonden universalisme, 
en vormt de nog steeds diepgaande Belgische factor in de ‘Belgische’ actuele kunst."1221 
Typisch Belgisch is de nadruk op de onherleidbaarheid van het individu, en het valt 
meteen op dat deze individualiteit tegen universele, internationale en modernistische 
normen wordt uitgespeeld. Als Roger Raveel en Philippe Vandenberg volgens Van 
Damme "disciplinaire voorschriften" weigeren, dan is dat omdat zij zich verzetten te
gen de idee "dat alle wereldse verwijzingen achterwege moeten blijven", en dus tegen 
het modernistische dictaat van zelfreferentialiteit. Zij schrikken niet terug voor het 
'wereldse’ en durven het anekdotische met het absolute te versmelten.

Wanneer Van Damme van Philippe Vandenberg naar Guillaume Bijl overscha
kelt, klinkt zijn discours helemaal vertrouwd in de oren: "De Belgische geest vertoont 
zich in een andere gedaante in de wisselwerking tussen dada-bizarre ironie en sur
realistische vervreemding, een verschijnsel dat trouwens diep wortelt in de Belgische 
kunstgeschiedenis."1231 Enkel Fabre, de derde en laatste kunstenaar die Van Damme 
bespreekt, blijft van belgicismen verstoken, maar in het besluit herneemt Van Damme 
zijn these over de wisselwerking tussen het lokale en het internationale, en klinkt voor 
het eerst (zij het licht ironisch) een celebrerende toon. "Het sterk uiteenlopende karak
ter van het Belgische kunstleven zal de indruk kunnen wekken dat ervan een homo
gene en nationaal typeerbare kunst nauwelijks sprake is. Maar ondanks de sterk ver
schillende uitingen en de uiteenlopende temperamenten herkent men echter als rode 
draad het verlangen de verhouding tussen de individuele beperkingen en de universe
le ruimte, tussen wereld en kunst in kaart te brengen. De Belgische kunst is dood, leve 
de Belgische kunst. "1241

Wat heeft Jan Hoet daaraantoe te voegen? In De Belg is een kunstenaar die steelt. 
Vier vragen aan Jan Hoet vinden we echo’s van Van Damme terug. Hoet onderscheidt 
drie categorieën van typisch ‘Belgische’ kunstenaars. In de eerste categorie herken
nen we de smeltkroesidee en het individualisme van Van Damme: de Belgische kun
stenaar is een dief. Hij steelt, want hij staat op het kruispunt van verschillende cultu
ren, en bovendien is hij een eenzelvige experimentator. "Dat lijkt me een typisch 
authentiek Belgisch aspect. We willen allemaal het genie zijn, als kind heb je al een ei
gen laboratorium, er zijn heel wat jongens zo gesneuveld, armen eraf, vingers eraf, 
vanwege de experimenten die in hun geheime laboratoria werden gevoerd."1251 Hoet 
noemt Panamarenko en (om onduidelijke redenen) ook Broodthaers als de beste voor
beelden. De formulering is tamelijk pittoresk, maar correspondeert met Van Dammes 
beeld van de kunstenaar die zijn ‘kleine ik’ tegenover het universele stelt. In de twee
de categorie ziet Hoet de kunstenaars die werken vanuit de 'frustratie’, de 'kleinbur
gerlijkheid', en die zich moeten waarmaken binnen een slechte infrastructuur. 
Opnieuw passeren Broodthaers en Panamarenko de revue, en voorts ziet Hoet ook 
zichzelf als een toonbeeld van dit type. In de derde categorie zitten vervolgens de kun
stenaars die zich in de gunst van de ‘intellectuele kleine bourgeoisie’ willen werken om 
aan de kost te komen; zij ronden alle kantjes af en zijn alleen geïnteresseerd in geld, 
in plaats van in het realiseren van "een visie op de wereld". Hoet besluit met de voor 
de hand Liggende vergelijking met Nederland, waarbij België natuurlijk als "anarchis
tischer, chaotischer, amateuristischer’’ naar voren komt.1261

Een eerste round-up

Het editoriaal van Paul Groot, de tekst van Leo Van Damme en het interview met Jan 
Hoet zijn de eerste manifeste uitingen van de definitie van de Belgische kunst die ons 
nu zo vertrouwd in de oren klinkt. Alle drie venten zij een aantal‘gemeenplaatsen die 
onmiskenbaar deel uitmaken van het clichématige discours over de Belgische kunst: 
de Latijns-Germaanse smeltkroes, de surrealistische erfenis, de ironische attitude, de 
erflaters Broodthaers en Magritte... Opmerkelijk is dat het belgicistische discours over 
de Belgische kunst zijn primeur beleeft in een tijdschriftnummer dat de Belgische 
kunst voorstelt aan een buitenlands publiek. Men zou dit in verband kunnen brengen 
met de ‘ambassadeursrol’ die Belgische critici in een dergelijke context vervullen. 
Maar dit verklaart zeker niet alles: de andere Belgische auteurs in dit nummer verra
den immers geen spoor van belgicisme, terwijl de Nederlandse hoofdredacteur dan 
weer wél belgicistische taal spreekt...

Een andere opvallende vaststelling betreft de datum van de eerste versie van het 
belgicistische verhaal: 1984. Het belgicistische discours over de Belgische kunst is dus 
zeker geen zuiver product van de Gentse kunstzomer in 1986. Het nummer van 
Museumjournaal verschijnt op een moment dat in België pas de eerste stappen worden 
gezet om het internationale succes van de Belgische kunst te bewerkstelligen. 
Anderzijds hoeven we daaruit geenszins de conclusie te trekken dat er geen verband 
is tussen de promotie van de Belgische kunst, het vermeende succes van die Belgische 
kunst en de formulering van een belgicistisch discours. De uitnodiging van 

Museumjournaal werd door twee Belgische - meer bepaald Gentse - genodigden benut 
om een overwegend positief en clichématig verhaal over de Belgische kunst te bren
gen.

Waarom gebeurt dit echter juist op dat moment, in 1984, en waarom op die ma
nier en met die argumenten? Welke factoren hebben dit belgicistische discours uitge
lokt en waar hebben de auteurs hun verrassend eensluidende typeringen vandaan ge
haald? Onze vraagstelling is duidelijk tweeledig. Enerzijds gebeurt er iets nieuws: er 
ontstaat een clichématig discours over de identiteit van de Belgische kunst, en dus 
moeten we onderzoeken welke factoren daarin een rol hebben gespeeld. Maar tege
lijk is een discours nooit helemaal nieuw, en al zeker geen discours dat zich op amper 
enkele jaren tijd tot een logboek van overal weergalmende idées reçues blijkt te ont
wikkelen. Men kan dit niet zomaar hebben uitgevonden. Deze ideeën moeten reeds op 
handen zijn geweest, en dus moeten we ook een onderzoek doen naar de vroegere 
beeldvorming over Belgische kunst, naar de observaties waar dit discours een bewer
king op vormt. Welk discours werd vóór 1984 over Belgische kunst gevoerd, en op wel
ke manier hangt het nieuwe discours daarmee samen?

Voor de eerste helft van onze vraagstelling, namelijk de vraag naar het nieuwe 
van dit discours en de ontstaansvoorwaarden ervan, helpt het nummer van 
Museumjournaal ons alvast een eind op weg. Om te beginnen wordt de vraag naar een 
regionale identiteit in dit nummer openlijk gesteld. Hoe évident het ook klinkt, het is in 
elk geval een cruciale voorwaarde: vooraleer een discours over de identiteit van de 
Belgische kunst kan ontstaan, moet de vraag naar een regionale identiteit kunnen op
komen. Dit laatste kan slechts in een context die niet meer wordt gedomineerd door 
het laatmodernistische internationalisme. Maar Leo van Dammes discours past niet 
zomaar in de herwaardering van .het regionale. Hij poneert niet platweg een ‘nieuwe 
Belgische golf’ naast de 'nieuwe Italianen' of de nieuwe Duitse Wilden. Zijn tekst maakt 
duidelijk dat de regionalismen van de jaren tachtig in die mate ingeburgerd zijn, dat het 
al interessant wordt om zich ervan te onderscheiden. Van Damme's betoog verhoudt 
zich dus niet alleen tot het laatmodernisme, maar positioneert zich ook tegenover de 
nieuwe regionale identiteiten van de jaren tachtig. Zijn distinctieve zet bestaat er meer 
bepaald in deze regionale identiteiten als simplistische en eenduidige labels voor te 
stellen, en ze vervolgens te counteren met een complexer en structureler identiteits- 
begrip. Verderop zullen we nog herhaaldelijk constateren dat het discours over de 
Belgische identiteit tegelijk een non-identiteitsdiscours is. Een van dé clichés over de 
Belgische kunst stelt immers dat zij uit individuen bestaat en dat de Belgische kunst 
dus eigenlijk geen identiteit heeft, om vervolgens te proclameren dat dit nu juist de 
identiteit van de Belgische kunst is. Een dergelijk anti-identiteitsdiscours kan echter 
maar effect sorteren wanneer het zich afzet tegen een regionaal identiteitsdiscours dat 
wél in positieve termen wordt gevoerd: de Duitse Nieuwe wilden, de Italiaanse 
Transavanguardia...

Daarmee is al iets gezegd over het 'nieuwe' van het belgicistische discours en de 
ontstaansvoorwaarden van dit nieuwe. Maar zoals we al zeiden: in het 'nieuwe' trilt ook 
altijd het 'oude' mee. Om te onderzoeken hoe dit discours aansluit bij vroegere ideeën 
en observaties over Belgische kunst, om de hand te leggen op de bewerkingen die het 
daarop uitvoert en de verschuivingen die het daarin aanbrengt, moeten we verder in de 
tijd terugkeren. In het volgende hoofdstuk schetsen we de typering van de Belgische 
kunst in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig. We staan uitgebreid stil bij 
de frustrerende randvoorwaarden die de Belgische kunst tot in het hart lijken te raken 
en bespreken de visies die Hoet en Van Damme, de twee protagonisten van het belgi
cistische discours van 1984, vóór die datum hebben gehuldigd.

3. De Belgische ziekte: ‘de museumcrisis'

Wat voorafging

Het discours over de Belgische identiteit komt niet uit de lucht gevallen, maar om dui
delijk te maken dat er op korte tijd een lange weg is afgelegd en om die 'afstand even 
te overschouwen, is het nuttig om het België-nummervan Museumjournaal uit 1984 te 
vergelijken met een aflevering van hetzelfde tijdschrift dat dertien jaar eerder van de 
persen rolde. Het Belgische nummer van 1971 bevat een algemeen overzicht van de 
Belgische kunstsituatie door Jaak Fontier. Daarnaast belicht Karei Geirlandt de kunst
verzamelingen, Paul De Vree de galerijen, Phil Mertens de tijdschriften, en Geert 
Bekaert de architectuur. Een laatste bijdrage betreft een interview van Paul Hefting 
met Anny De Decker van de Wide White Space Gallery (Antwerpen).1271 Karei Geirlandt 
staat aan de klaagmuur: "Stel U voor dat er in Nederland geen musea voor moderne 
kunst zouden zijn of dat er enkel een embryonaal museumwezen voor moderne kunst 
zou bestaan met beperkte aankoopmiddelen, geringe interesse voor het hedendaagse 
kunstgebeuren, met verzamelingen die men niet behoorlijk kan zien, met overwegend 
nationale kunst en heimwee naar de lokale kunst, waar soms 'nieuwe tendenzen’ na 
eindeloze palavers en tijdverlies worden aangekocht. [...] Kunt U zich dat voorstellen, 
dan komt U met de valscherm [sic] van de verbeelding terecht midden in de Belgische 
museumcrisis.''1281 Alle problemen van de Belgische museumziekte worden genade
loos door Geirlandt blootgelegd. Het is geen pretje om een Belgisch kunstenaar of mu- 
seummedewerker te zijn. Redenen voor fierheid zijn er niet. In Geirlandts tekst wordt 
dan ook nergens gewag gemaakt van iets dat in de verste verte lijkt op een identifice- 
ring van de Belgische kunst. De andere bijdragen in Museumjournaal informeren over 
de ontwikkelingen op de diverse terreinen, maar ook deze commentaren verharden 
nooit tot een karakterisering van datgene wat typisch Belgisch zou zijn. Ondanks de in
stitutionele problemen heeft de Belgische kunst in 1971 weliswaar haar verdiensten, 
een identiteit heeft ze evenwel niet! In de voornaamste bijdrage over de recente ge
schiedenis van de kunst in België, van de hand van Jaak Fontier, is niet eens sprake 
van Marcel Broodthaers, die nochtans al ruim zeven jaar actief is. Vergeleken met de 
belgicistische lofzangen van de jaren tachtig en negentig is het totale gebrek aan 
Belgisch identiteitsbesef in de jaren zeventig alleen maar spectaculair te noemen.
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In het daaropvolgende nummer van Museumjournaal verschijnt een bijdrage van Flor 
Bex en Hedwig Verschaeren, die immers meenden dat de actuele tendensen in het num
mer van 1971 al te zeer waren verwaarloosd. In dit artikel, getiteld De hedendaagse kunst- 
situatie in België, valt de enige uitspraak te noteren over het karakter van de Belgische 
kunst: "Na de belangrijke impulsen van de groep G 58 te Antwerpen en de 
Forummanifestaties te Gent is er vanaf het midden van de zestiger jaren in België een 
zeer complexe situatie waar te nemen. Werkelijk eenvormige kunstrichtingen kunnen 
bij de jongere generatie niet altijd aangeduid worden. Kenmerkend is de niet-verbon- 
denheid van de kunstenaars tot welke strekking ze ook behoren. Dè internationale in
vloed is duidelijk. De originaliteit ligt slechts in het persoonlijk verwerken van expres
sievormen en stijlen die evenwel eerst in het buitenland het licht zagen. Wel dient 
daarbij opgemerkt dat de jongeren, met meer vrijheid dan vroeger het geval was, ge
bruik maken nu eens van de ene dan weer van de andere expressievorm. In de steeds 
groeiende kunstproductie van de laatste jaren is er nochtans bij de jongeren noemens- 
waardig werk geleverd in de meest diverse strekkingen."1291 En daarna volgt een oever
loze opsomming van deze strekkingen. In de typering van Bex en Verschaeren herken
nen we weliswaar een typisch Belgisch kenmerk, namelijk het ‘individualis
tische’ van de Belgische scène, maar dit individualisme wordt geenszins geheroiseerd 
of als een artistiek prerogatief beschouwd. Integendeel: “de internationale invloed is 
duidelijk", en de originaliteit ligt "slechts" in het persoonlijk verwerken van buitenland
se modellen. Dat elke coherentie ontbreekt, wordt gewoon geconstateerd, zonder dat 
daar de belofte van een grote diversiteit, weelde of rijkdom aan wordt verbonden. Het 
betoog van Bex en Verschaeren is illustratief voor de ‘consensus’ waarnaar Wim Van 
Mulders verwijst in enkele teksten rond 1980: men is het erover eens dat de Belgische 
kunst schoorvoetend de internationale strekkingen volgt, en dat haar eigen inbreng of 
‘originaliteit’ er (hooguit) in bestaat dat ze vreemde varianten van die internationale 
strekkingen voortbrengt.1301 Het valt op dat niet alleen de beschreven situatie maar ook 
dit discours volledig in de ban zijn van een - in wezen laatmodernistisch - internatio
naal perspectief. Aangezien in België geen internationale kunstbewegingen het licht 
hebben gezien, kan België alleen (sneller of trager) achter de internationale ontwikke
lingen aanhuppelen. Meer zit er kennelijk niet in.

De beklemtoning van de internationale aanhorigheid van de Belgische kunst be
heerst het discours tijdens de jaren zeventig. In 1979 betitelt Flor Bex zijn catalogus
bijdrage voor de tentoonstelling JP2Aktuele Kunst in België en Groot-Brittannië veel
zeggend Er bestaat geen specifieke actuele Belgische kunst.... De titel vormt meteén de 
eerste helft van zijn eerste zin: "Er bestaat geen specifiek actuele Belgische kunst, die 
zich van het internationale kunstgebeuren differentieert. "131 Elders in de catalogus laat 
Jean-Pierre Van Tieghem zijn beschouwingen over het internationale kunstgebeuren 
volgen door de verzekering dat deze bespiegelingen, hoewel ze de hele westerse cul
tuur betreffen, ook enig licht werpen “op het werk van de jonge kunstenaars die in 
België wonen".5321 Kunstenaars die ‘toevallig’ in België wonen, zo klinkt tussen de re
gels, en Van Tieghem schrijft dan ook: "Er bestaat geen typisch Belgisch of Vlaams, 
Waals of Brussels kunstgebeuren;’’1331 Ook in de catalogus van een tentoonstelling die 
twee jaar later, in 1981, in het I.C.C. plaatsvindt, wordt de internationale kaart getrok
ken. In de inleiding van de catalogus bij Picturaal 1 recente schilderkunst in Vlaanderen 
neemt Hilde Van Pelt - weliswaar niet zonder merkwaardige tegenspraken - nadruk
kelijk afstand van een regionale karakterisering van de kunst. Het speelse karakter van 
de nieuwe Italianen mag dan wel bij "het Italiaanse nonchalante temperament" aan
sluiten, en in Duitsland vindt men weliswaar een “veel dramatischer schilderkunst”, 
toch stelt Van Pelt: "De idee van een nationale kunst zou evenwel tot een anachronis
me leiden. De "volksgeest” is immers gedurende de gehele twintigste eeuw verbas
terd door het internationalisme. Van kosmopolieten kan men geen nationalistische 
kunst meer verwachten."°41 Hadden Bex/Verschaeren in 1972 de Belgische kunst voor
al hondse trouw aan internationale kunststromingen toegedicht, dan is in Van Pelts be
nadering een positieve waardering af te lezen van de internationaliteit van de Belgische 
kunst. Bex, Verschaeren en Van Pelt vinden elkaar evenwel in een volstrekt aregionaal 
of anationaal standpunt.

In een kunstwereld die haar legitimiteit met haar internationaliteit verbindt, is 
een openlijk regionale beschrijving van de kunstproductie van een land simpelweg not 
done. Toch verwijzen juist de tegenstrijdigheden in Van Pelts inleiding naar het latere 
identiteitsdiscours, en ze werpen ook een licht op de denkbeweging die tot dit discours 
leidt. Van Pelt stelt dat de onhoudbaarheid van een nationale kunst "zeker in 
Vlaanderen" geldt, immers: "Gelegen op het kruispunt van de Germaanse en Latijnse 
invloedssferen, hebben beide kuituren zich steeds laten gelden in de kunst. Bij een on
derzoek naar de hedendaagse schilderkunst vindt men ook weer een polariteit die te
ruggaat op het samengaan van deze twee kuituren.’’1351 Paradoxaal genoeg gebruikt 
Van Pelt dit beeld van de smeltkroes om de onhoudbaarheid van een nationale identi
teit te verdedigen, terwijl ditzelfde beeld later een van de meest gebruikte (en meest 
algemeen toepasbare) gemeenplaatsen wordt van het identiteitsdiscours over cultu
reel en artistiek België, én over de Belgische actuele kunst. Het volstaat om deze ge
spletenheid of heterogeniteit tot een positief waarmerk te transformeren, en het iden
titeitsdiscours is geboren. Precies deze omslag heeft in de jaren tachtig plaatsgevonden: 
de non-identiteit van de Belgische kunst is tot fetisj, tot identiteit verheven. En dezelf
de omslag vindt plaats tussen de uitspraken over het heterogene karakter van de 
Belgische kunst uit 1971 en die uit 1984. Verderop zullen we zien dat ook andere topoi 
die op de Belgische kunst worden toegepast, ontstaan zijn door de ’verdinglijking’ van 
een gedachtegoed dat al voor 1984 bestond.

De Belgische klaagzang (Leo Van Damme en Jan Hoet)

Als we vanuit 1984 terugkeren in de tijd, valt in eerste instantie op hoe snel en onver
wacht het belgicistische clichédiscours de kop opsteekt. Die plotse doorbraak is ner
gens beter aan te wijzen dan in de geschriften van Leo Van Damme en Jan Hoet, de 
twee aanjagers van het belgicistische discours in 1984. Daarvoor hoeven we slechts na 
te gaan wat zij enkele jaren vóór 1984 én binnen andere contexten over Belgische kunst 
hebben gezegd.

Zowel Leo Van Damme als Jan Hoet hebben op het einde van de jaren zeventig 
en het begin van de jaren tachtig over het thema gepubliceerd. Leo Van Damme is als 
redacteur betrokken bij het tijdschrift van de Gentse Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst, een belangrijke, zoniet de belangrijkste participant in de vereni
ging Initiatief 85 die de internationale opwaardering van de Belgische hedendaagse 
kunst wil bewerkstelligen. Jan Hoet van zijn kant is sinds 1975 conservator van het 
Museum van Hedendaagse Kunst te Gent, en produceert na 1986 een hele rist 
Belgententoonstellingen. Hoe spreken zij voor eigen publiek over de Belgische kunst? 
Welnu, niets in de oudere teksten van Van Damme en Hoet doet vermoeden dat zij op
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het punt staan een verhoogd Belgisch iden- 
titeitsbesef te ontwikkelen. In Hoets tekst 
voor de catalogus van de tentoonstelling De 
jaren zestig - Kunst in België, die in 19/9 
plaatsvindt in de Gentse Sint-Pietersabdij, 
doet de auteur geen enkele poging om de 
Belgische avant-garde van de jaren zestig 
in zijn Belgische aspecten te doorgronden, 
ook al bespreekt hij verschillende figuren 
die later met een belgicistisch discours 
zullen worden vereerd -naast Roger 
Raveel en Raoul De Keyser passeren ook 
Marcel Broodthaers, Panamarenko, Jef 
Geys en Jacques Charlier de revue.1361 Ook 
in de catalogus bij de tentoonstelling 
Aktuele Kunst in België. Inzicht/Overzicht- 
Overzicht/lnzicht die in hetzelfde jaar plaats
vindt in het Museum van Hedendaagse

Kunst te Gent is geen belgicistisch geluid te horen. Net als Anny De Decker en Wim 
Van Mulders, de twee critici van dienst, laat Hoet er geen twijfel over bestaan: het gaat 
over de kunst en niets anders dan de kunst. Verwijzend naar de titel van de tentoon
stelling schrijft Hoet: "Met "overzicht" beoogt ze een groepering van kunst (kunst - 
kunstwerk - kunstenaar) die de pluriformiteit van benaderingen en uitdrukkingswijzen 
toont, uitgaande van de problematiek ‘aktuele kunst'. Met "inzicht" duidt ze op de se
lectie die is gebeurd om juist die activiteiten te groeperen die "aktuele kunst” als pro
bleemstelling benaderen. Dit betekent een visie die kunst bepaalt als een activiteit die 
iets toevoegt aan ons begrip van en onze opvattingen over kunst, vanuit de voortduren
de vraag ‘wat is kunst'. Dit houdt in dat kunst gezien wordt als een fenomeen dat zich 
telkens laat recupereren door de kunstgeschiedenis, de geschiedenis, de cultuur en 
alle mechanismen van burgerlijke adaptatie.”1371 Ook Wim Van Mulders klinkt in zijn 
catalogusbijdrage allerminst belgicistisch: "Bestaat deze kunst (die bij gebrek aan een 
betere omschrijving Belgisch genoemd wordt) dan door 1) waar ze gemaakt is, 2) wie 
erover spreekt, 3) wat ze feitelijk is en 4) in welke situatie ze gebracht wordt? En als er 
weinig over gesproken (geschreven) wordt en ze wordt niet in veel verschillende situ
aties gebracht (b.v. de zeldzame keren dat jonge Belgische kunstenaars voor interna
tionale groepstentoonstellingen in aanmerking komen) dan is dit geen teken voor het 
falen van deze kunst. Het duidt wel op monopoliserende tendensen van een internatio
nale kunstwereld die sektarisme en idolatrie als ideologische wapens gebruikt.”1381 
Kortom, ook Van Mulders stemt in met het Belgische klaaglied.

Leo Van Damme neemt in 1983, als redacteur van Kunst Nu, het informatieblad 
van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst, het initiatief tot de serie 
Kunst nu in België. Naast Van Damme zelf komen verschillende binnen- en buitenlandse 
organisatoren, kunstenaars en critici aan het woord om zich uit te spreken over de toe
stand van de Belgische kunst en kunstwereld. In deze vijf nummers van Kunst Nu wordt 
nergens gewezen op de identiteit van de Belgische kunst. De toon wordt helemaal ge
zet door het heersende ongenoegen over de gebrekkige binnenlandse infrastructuur 
en het tekort aan belangstelling voor de Belgische kunst in binnen- én buitenland. 
België wordt afgeschilderd als een haard van provincialisme, onverschilligheid en on- 
beleid, zeker als het op hedendaagse kunst aankomt. Wat de Belgische kunst zelf be
treft, houdt de ene het bij de opmerking dat zij internationaal weinig te betekenen heeft 
- wat te wijten zou zijn aan het falen van de overheid, de galeries of het kunstonder
wijs - terwijl de andere ons er integendeel van verzekert dat de Belgische kunst "op 
zijn minst even goed [is] als eender welke kunst uit eender welk land”.13’1 Slechts één 
keer kan een belgicistische opmerking worden genoteerd: in een interview van Van 
Damme met Leo Copers en Roger Raveel beweert deze laatste dat de Belgische kun
stenaar minder succesrijk is omdat hij het succes niet najaagt. De Belgische kunste
naar relativeert makkelijker. Hij is geen idealist, maar eerder iemand die in een hoek
je kruipt en vanop afstand toekijkt. Dat klinkt al tamelijk belgicistisch, maar vreemd 
genoeg lijkt Leo Van Damme niet echt geïnteresseerd in Raveels portret van de 
Belgische kunstenaar. Typerend is dat hij de uitspraken van de schilder in het onmid
dellijk daaropvolgende besluit onverwijld naar een van dé thema's van de hele reeks 
terugkoppelt: de kwestie van de gebrekkige bemiddeling van de Belgische kunst.1401

Wat een verschil als deze auteurs een buitenlands gehoor, meer bepaald het 
Nederlandse kunstminnende publiek, mogen inlichten over de Belgische kunstscène! 
Plots is België een leuke affiche. Het is gedaan met het gejammer. Het negativistische 
verhaal over de Belgische institutionele situatie wordt ingeruild voor een positief, ja, 
een promotioneel betoog, geheel in de lijn van de strategische opzet van Initiatief 86. 
Vanaf 1984 wordt resoluut gekozen voor de assertieve marketing van de Belgische
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kunst. Het belgicisme is de passe-partout. In de catalogus van een wat latere groeps
tentoonstelling (Guillaume Bijl, Raoul De Keyser, Lili Dujourie, Jan Vercruysse in de 
Kunsthalle Bern, 25 oktober-23 november 1986) blijkt bijvoorbeeld dat zelfs de op
dracht om een monografische tekst over een Belgisch kunstenaar te schrijven al vol
staat om de auteurs te verleiden tot wilde speculaties over de identiteit van de 
Belgische kunst. Maar liefst drie van de vier catalogusauteurs voelen zich geroepen 
om de lezer op de ‘Belgische' aard van het oeuvre te wijzen. De installatie Chaussures 
lcécé van Guillaume Bijl inspireert Jef Lambrecht tot een pittoreske mijmering over het 
onmogelijke land België, het land waar alles mogelijk is, zelfs de verkoop van een 
kunstruimte (het I.C.C.) aan een schoenenhandelaar. Leo Van Damme titelt zijn bijdra
ge over Guillaume Bijl Anarchist im Lande von Tintin, linkt hem aan Broodthaers (met 
wie hij dezelfde "ongecompliceerde lichtheid" deelt) en situeert hem zelfs in de lijn van 
"de Belgische dada", met haar typische gerichtheid op concrete actie. Van Damme be
sluit: "Wohlstellt ihn der sarkastische Gebrauch angesammelter Erfahrungen in eine 
spezifisch belgische Traditionslinie, die von Brueghel herkommt und bis Magritte und 
Broodthaers führt. In der Tat neigt Bijl zur Anwendung surrealistischer Kunstgriffe, 
wobei Verfremdung, Halluzination und Metamorphose dazu geeignet sind, den 
Betrachteran der Nase herumzuführen. Auch bei Magritte und Broodthaers waren die 
Mechanismen einsehbar. Aber wird man nicht gerade dann am ehesten dazu verleitet, 
sich aufs Glatteis zu begeben?"1411 Zelfs de auteur van de tekst over Raoul De Keyser, 
Initiatief 86-coördinator Bart Cassiman, kan niet nalaten om zijn onderwerp op een 
Belgische as te monteren: "Das Phanomen ist zu auffallend um übersehen zu werden: 
In der modernen und in der zeitgenössischen Belgischen Kunst haben Künstler aus 
Belgien nur ausnahmsweise ein geradliniges und eindeutiges Oeuvre geschaffen. 
Sowohl Ensor, Servranckx, Van den Berghe und Brusselmans als auch Magritte, 
Raveel, Broodthaers und Panamarenko sind von ihren jeweiligen Zeitgenossen und 
von den künstlerischen Strömungen, die zu einem gewissen Zeitpunkt vorherrschen, 
mehr oder weniger unabhângig. Das Bestehen von "Ismen" gestattet ihnen vor allem, 
das Typische des Formenspektrums und die damit zusammenhangenden inhaltlichen 
Aussagen gründlich zu studieren. Ihre eigene Werke aber sind immer sehr individuell 
und oft ungemein verschiedenartig. Inhaltlich und formal sind sie komplex - sie sind 
daher nie zu Prototypen einer bestimmten Stilrichtung geworden. Diese "Mentalitt" 
stellt man auch bei Raoul De Keyser fest."™21 In 1988 weerklinkt het belgicistische dis
cours luid en triomfantelijk op dé manifestatie bij uitstek waar kunst onder de nationa
le vlag paradeert: de Biënnale van Venetië. Voor deze eerste Vlaamse afvaardiging 
sinds de Vlaamse kunstzomer van 1986 heeft Jan Hoet Guillaume Bijl en Narcisse 
Tordoir geselecteerd. Hij commentarieert: "Guillaume Bijl beoogt een plastisch meer 
dramatische interventie in de ruimte, terwijl de werken van Narcisse Tordoir zich eer
der relativerend en afstandelijk artikuleren. Beiden sluiten ze aan bij de Belgische tra
ditie van Broodthaers en Magritte, bevragend, bevreemdend, via alledaagse elemen
ten."1431 Enkele bladzijden verder heft Florent Minne in de tekst De ontbolstering van de 
zelfbewuste en veelzijdige kunstscène in Vlaanderen een onwaarschijnlijke lofzang aan 
op het "krachtige", "gediversifieerde" en zelfs "kloekzinnige" Vlaamse kunstgebeuren. 
Sinds het internationalisme aan kracht heeft ingeboet, en sinds het door hem bezon
gen succes van de kunstzomer van 1986 en de luid toegejuichte promotie in het buiten
land heeft de Vlaamse kunst haar ware gelaat getoond. In dezelfde adem bezingt Minne 
de Vlaamse kunst met belgicismen: "Dit Einzelgangerkarakter van de Vlaamse kun
stenaar, dat zowat als zijn identiteit te beschouwen is, leidt niet steeds tot de grillige, 
parodiërende, irrationele en meerduidige beeldprodukten van het veelkoppige gebeu
ren dat men als post-modern heeft bestempeld. Even talrijk zijn de kloekzinnig inge
nomen posities in de rand van het modernisme."1441 In dezelfde tekst bezingt Minne het 
zelfvertrouwen van de Belgische (of "Vlaamse") kunstscène, de promotionele inspan
ningen die voor de Belgische kunst zijn gedaan en de kwaliteiten van de Belgische 
kunst zelf - kwaliteiten die naadloos bij het belgicistische repertoire aansluiten. Maar 
juist dit eensluidende applaus voor de Belgische kunst en haar promotie maakt een 
verband duidelijk dat Minne zelf niet lijkt op te merken: de verwevenheid tussen een 
stereotiep belgicistisch discours en de ambities om de Belgische kunst internationaal 
te lanceren. _

Een tweede round-up

Van 1984 naar 1971, en van 1971 terug naar 1986: deze historische excursie, aller et 
retour, maakt zonder meer duidelijk hoe grondig het discours over de Belgische kunst 
gewijzigd is. In de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig staat de Belgische 
kunstwereld voortdurend aan de klaagmuur. Een positief verhaal over de eigen kunst- 
situatie krijgen Geirlandt en co niet over de lippen. Een afwezig infrastructureel beleid, 
geringe financiële middelen, tergende bureaucratie, onbekwaam personeel, alle kwa
len worden genadeloos voor de binnen- en buitenlandse lezer geëtaleerd. Dit kritische 
betoog over de Belgische kunstsituatie is een slechte voedingsbodem voor een asser
tieve karakterisering van de Belgische kunst.

In 1984, in Museumjournaal, verschijnt België wel als positieve noemer. Deze me
tamorfose voltrekt zich niet toevallig onder leiding van een Gents team. De Vereniging 
voor het Museum van Hedendaagse Kunsten tal van andere verenigingen nemen geen 
genoegen meer met de internationale onderwaardering van de Belgische kunst. In 
plaats van deze situatie driftig aan te klagen, zoals in de jaren zeventig, wil men er iets 
aan doen. Het negativistische verhaal wordt resoluut aan de kant geschoven. Promotie 
voor de goede zaak en profileringsdrang vereisen een script met een bij voorbaat vast
staand happy end. Of het nu gaat om een nummer van een Nederlands tijdschrift of een 
tentoonstelling in een buitenlands instituut, gezeur en geëmmerzijn contraproductief. 
De Belgische kunst, het wordt een succesverhaal, van Wiertz tot Fabre.

Het belgicistische discours ziet het levenslicht op een moment dat een buiten
lands tijdschrift de spots richt op de Belgische kunst. Precies op dat moment worden 
ook acties voorbereid om de Belgische kunst in de internationale spots te plaatsen. 
Toch is de verhoogde promotiedrift allesbehalve een sluitende verklaring. Vooraleer 
een belgicistisch verhaal over de Belgische kunst kan ontstaan, moet eerst aan een es
sentiële voorwaarde worden voldaan: het regionale of nationale karakter van de kunst
productie moet bespreekbaar zijn. In de jaren zeventig en de vroege jaren tachtig is dit 
niet het geval. De Belgische kunst kan maar op internationale waardering rekenen in 
zoverre zij aansluiting vindt bij internationale kunstbewegingen. Terwijl Flor Bex en 
Hedwig Verschaeren de eigen inbreng van de Belgische kunst slechts kunnen vinden 
in "het persoonlijk verwerken van expressievormen en stijlen die evenwel eerst in het 
buitenland het licht zagen", lijkt Hilde Van Pelt te suggereren dat de Belgische kunst 
dankzij haar Latijns-Germaanse mix juist over extra kosmopolitische kwaliteiten be
schikt. Toch wordt de gewoonte om de Belgische kunst te legitimeren op grond van in
ternationale criteria rond dezelfde tijd al op de korrel genomen. In 1982 haalt Wim Van

Mulders uit naar het stoere internationalisme van Van Pelt, en het is niet de eerste keer 
dat deze criticus de vanzelfsprekendheid van de internationale normen ter discussie 
stelt. Bovendien heeft galeriehouder en kunstcriticus Fernand Spillemaeckers al op 
het einde van de jaren zeventig een poging ondernomen om een genuanceerde visie te 
ontwikkelen op de verhouding tussen het regionale en het internationale. 
Spillemaeckers en Van Mulders hebben beiden getracht om de positie van de Belgische 
kunst in een internationaal veld structureel te bevragen, zonder in kritiekloos interna
tionalisme of regionalistische stereotiepen te vervallen.

4. Internationalisme/regionalisme

Het regionale als kritische weerstand
(Fernand Spillemaeckers en Wim Van Mulders)

“De leden van het New Yorkse tijdschrift 'The Fox’ hebben de opmerking gemaakt dat elk milieu 
in eerste instantie provinciaal is. Het is het samengaan met ideologisch-economische machts
structuren die de provincie de status van de metropool kan geven. Is de betekenis van 
Broodthaers niet buiten België gecreëerd?" (Wim Van Mulders, Over regionalisme, vanzelfspre
kendheid, avant-garde en medium. Aantekeningen bij een tentoonstelling, in: Aktuele Kunst in 
België. Inzicht/Overzicht-Overzicht/lnzicht, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 24 maart-29 
april 1979, p. 13).

De jaren tachtig herinneren we ons onder meer als een periode waarin een discours over 
een regionale identiteit plots weer ‘kon’. Vooraleer we het belgicistische discours echter 
afdoen als een versie van een nieuwe trend of van de Zeitgeist, loont het de moeite om de 
gedachtegang te onderzoeken van twee auteurs die in het regionale geen label maar een 
kritisch potentieel hebben gezien. Het betoog van een van hen, Fernand Spillemaeckers, 
is terug te vinden in de publicatie Ooidonk 78. Belgische kunst, 1969-1977, een 'catalogus' 
bij een tentoonstelling die nooit heeft plaatsgevonden.1451 De andere, Wim Van Mulders, 
publiceert in de periode van 1979 tot 1983 een aantal teksten waarin hij net als 
Spillemaeckers de spanningsverhouding tussen regionaliteit en internationaliteit aan de 
orde stelt.1461 Daarbij verwijst Van Mulders ook expliciet naar Spillemaeckers' betoog in 
Ooidonk 78.

Spillemaeckers' en Van Mulders' teksten moeten worden gesitueerd tegen de 
achtergrond van een laatmodernistische, internationalistische kunstwereld. Zij gaan 
er beiden van uit dat de Belgische kunst al bij voorbaat door internationale normen ge
merkt is, en alleen vanuit haar verhouding met de internationale codes van de kunst
wereld kan worden gedacht. Tegelijk wordt dit internationale laatmodernisme in toe
nemende mate als een repressieve norm aangevoeld. In dat licht verschijnt het 
regionale als datgene wat aan de assimilerende kracht van de internationale norm 
weerstaat. Het regionale wordt een kritische grenspositie. "Lokale kunst in die perio
de bestaat als geste van opstandigheid tegen de Rede zelf, wanorde, grappen", schrijft 
Spillemaeckers. "De mogelijkheid van het bestaan van Belgische kunst zal dus samen
vallen met de mogelijkheid van een beschrijving van de grenzen van het Formalisme,, 
terwijl juist de onafwendbaarheid daarvan lag in de extreme positie ten opzichte van 
zichzelf, in de absolute reflexiviteit."7 Daarbij suggereert Spillemaeckers dat de 
Belgische kunst die grenspositie nog nadrukkelijker opneemt omdat zij sterker te ma
ken heeft met de regionale beperkingen, die onder meer samenhangen met het ont
breken van een institutionele structuur. Er is "een sterk bewustzijn van de negativiteit 
van de eigen positie". "Wat we zouden noemen: te maken hebben met de reële afme
tingen van het systeem."1481 Aangenomen wordt dat men in België regionaal is zonder 
dat dit regionale - onder de vorm van een nationale identiteit of een 'zelfgevoel' - be
schutting biedt; het regionale wordt enkel gevoeld als een gebrek - een impliciete ver
wijzing naar de Belgische klaagzangen.

Wanneer Spillemaeckers de oeuvres van Belgische kunstenaars uit die periode 
bespreekt, valt op dat hij ze bijna steeds beschrijft als reactieformaties waarmee men 
zich ten aanzien van een 'universele kunstgeschiedenis’ of een 'internationale code' 
een positie tracht te verschaffen. Ofwel zijn deze reacties louter symptomatisch, ofwel 
gaat het om bewuste kritisch-strategische modellen. Het eerste geldt voor kunste
naars van de oudere generatie, zoals Dan Van Severen en Roger Raveel. Zij vluchten in 
de mystiek, in een imaginair rijk van "vrijheid, onverantwoordelijkheid, innerlijkheid", 
in datgene "wat ontsnapt aan de wetmatigheid, aan de geschiedenis".14’1 Bij Roger 
Raveel stelt Spillemaeckers een vlucht vast in een onmiddellijke tastbare realiteit die 
"onder de handtekening van de meester" kan functioneren. Door een 'persoonlijke 
realiteit' - de wereld van Raveel - centraal te stellen, ontkent de Belgische kunstenaar 
Raveel de bemiddeling door de internationale code én wijkt hij uit naar een soort 
'parallel referentiekader’: “dit is dan de tweede refleks om aan het programmatische 
van de kunstgeschiedenis te ontsnappen: men steekt een eigen, lokale kunstgeschie
denis in elkaar, een machtsstruktuur die gelijkaardig is aan de Amerikaanse, en waar
in de handtekening van de meester kan functioneren."1501 Bij de jongere kunstenaars 
beschrijft Spillemaeckers deze reactiepatronen echter niet als symptomen of halfbe
wuste vluchtmanoeuvres, maar als (bewuste) kritische strategieën. Zo zou Jacques 
Charlier de grenzen van het formalisme thematiseren, en dit kritische moment zou bij 
hem samenvallen met het binnendringen van "een andere referentie", de "vrijheid, de 
realiteit, het leven".1511 Noties die bij Raveel opdoken, lijken hier een kritisch model te 
stofferen. Bij Jef Geys is er sprake van "provincialisme als mogelijkheid van een exac-

[41] Leo Van Damme, Anarchist irri Lande Von Tintin, in: Guillaume Bijl, Raoul De Keyser, Lili Dujourie, 
Jan Vercruysse, tentoonstellingscatalogus, Kunsthalle Bern, 25 oktober-23 november 1986, 
pp. 28-29.

[42] Bart Cassiman, in; ibid., p. 92.
[43] Jan Hoet, Narcisse Tordoir, 43° Biennale di Venezia 1988, tentoonstellingscatalogus, Venetië, 

26 juni-25 september 1988, p. 7.
[44] Florent Minne, De ontbolstering van de zelfbewuste en veelzijdige kunstscène in Vlaanderen, in: 

ibid., p. 88.
[45] Fernand Spillemaeckers, in: Ooidonk 78. Belgische kunst 1969-1977 [samengesteld door het 

'werkcomité': Fernand Spillemaeckers, Marc Poirier dit Caulier, André Goeminne), pp. 3-74.

[46] Zie noot 30.
[47] Spillemaeckers, op. cit. (noot 45), p. 3.
[48] Ibid., p. 74.
[49] Ibid., p. 35.
[50] Ibid.
[51] Ibid., p. 53.
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te beschrijving van een existentiële situatie en van de realiteit van de kunstwereld".1521 
De provincialist die er niet bij hoort, zou zich vanuit die positie tot een soort archeoloog 
van de kunstwereld ontpoppen.

Interessant is nu dat de spilfiguur in Spillemaeckers’ verhaal over Belgische 
kunst tevens de held is van het latere belgicistische discours: Marcel Broodthaers. 
“Marcel Broodthaers maakt Belgische Kunst. Hij heeft een carrière in het buitenland 
gevestigd op de exploitatie van zijn provincialisme. Mosselen en confituurpotjes, in
strumenten van de kleinburgerlijkheid, Belgische domheid in Parijs: 'L’Angélus de 
Daumier ."5531 In Spillemaeckers’ karakterisering van Broodthaers herkennen we ter
men uit het latere belgicistische discours; zo is er elders in zijn betoog sprake van iro
nie en van het literaire in Broodthaers' werk. Maar bij Spillemaeckers gaat het niet om 
standaardeigenschappen aan het firmament van de Belgische kunst. Het gaat om deel
aspecten van een specifieke strategie die moet worden gelezen in het licht van de in
stitutionele en maatschappelijke situatie in België, en van de spanningsverhouding 
tussen die regionale conditie en de internationale kunst en kunstwereld.

Ook voor Van Mulders is Broodthaers een spilfiguur binnen een Belgische kunst 
die haar regionale conditie reflecteert./Van Mulders parafraseert Spillemaeckers, 
maar legt nog meer de nadruk op het feit dat Broodthaers’ strategie een antwoord is 
op de kritische spanningsverhouding tussen het regionale - als maatschappelijke én 
institutionele positie - en het internationale: "in de figuur van Broodthaers ontdekt 
Spillemaeckers de uitdrukking van een frustrerend, exotisch provincialisme dat tot 
warenmerk van de kunstproduktie herleid wordt. De kleinheid en economische afhan
kelijkheid van een regio wordt gecompenseerd met het overaccentueren van de be
langrijkheid van de nationale cultuur. De verdediging van een regionale kunst houdt 
terzelfdertijd haar kritiek in; haar machteloosheid tegenover een kunstimperialisme 
wordt onderlijnd en als kenmerk erkend.”1541 De regionaliteit van Broodthaers is even
wel niet gebaseerd op een Belgische eigenheid. Zij berust hierin dat Broodthaers de 
spanningen die voortkomen uit de conflictueuze verhouding tussen regionalisme en 
internationalisme expliciet heeft gemaakt. "Broodthaers heeft dooreen mengeling van 
regionale bekrompenheid en luciede, intellectualistische parodie de onoplosbare con
tradicties van de Belgische kunstenaar in een bijna archetypische vorm [...] gego
ten."1551 Door de thematisering van de (onmogelijke en frustrerende) institutionele en 
maatschappelijke condities van de Belgische kunst is Broodthaers’ oeuvre op en top 
Belgisch.

Elke kunst is in oorsprong regionaal, aldus Van Mulders. Elke kunst komt in eer
ste instantie immers in aanraking met de gesitueerdheid van een maatschappelijk en 
institutioneel systeem. Het ‘internationalisme’ waar Spillemaeckers en Van Mulders 
naar verwijzen, is bijgevolg een code die haar regionaliteit heeft vergeten en die haar 
eindigheid in haar mondiale machtsaanspraak voor zich uitschuift. Broodthaers’ regio
naliteit gebeurt dan precies waar die 'internationale’ code in de institutionele en maat
schappelijke beperkingen van een plaats wordt ingeschreven. Dat betekent niet dat zijn 
kunst in wezen ’regionaler’ is dan het zogenaamde 'Amerikaans formalisme' 
(Spillemaeckers) - de drager bij uitstek van een universalistische machtsaanspraak op 
dat moment. Juister is het om te zeggen dat de internationale code, gelezen vanuit 
Broodthaers' werk, zelf in haar 'regionaliteit' verschijnt. Dat lijkt de inzet van het 'kri
tisch regionalisme' dat we - soms met enige goede wil - uit de teksten van 
Spillemaeckers en Van Mulders kunnen distilleren. Zoals gezegd moet hun betoog 
worden gesitueerd binnen een historisch tijdskader waarin de spanning tussen laat- 
modernistische, institutionele normen en lokale beperkingen steeds voelbaarder 
wordt. In hetzelfde licht moeten we ook bepaalde acties van Belgische kunstenaars be
grijpen, zoals het (kritische) verzet van verschillende kunstenaars tegen de tentoon
stelling American Art in Belgium in 1977, waarvan de opzet als imperialistisch wordt er
varen - het protestdocument staat niet toevallig in Ooidonk 78 afgedrukt1561- en een 
werk zoals Amerikaans Imperialisme van Lili Dujourie uit 1972.

Een derde round-up

Het belgicistische discours van de jaren tachtig wordt mogelijk gemaakt door een 
Europese revival van regionalismen. Het belgicistische discours is echter niet alleen 
geïnspireerd door het pro-regionalistische klimaat in andere landen. Ook in eigen land 
kan de notie van het regionale op belangstelling rekenen. Een lofzang op het regiona
le vindt men bij Fernand Spillemaeckers en Wim Van Mulders echter niet, en belgicis
tische clichés produceren zij evenmin. Integendeel: hun dialectische analyse van de 
spanningsverhouding tussen het regionale en het internationale is ook vandaag nog 
het overdenken waard.

Bij de producenten van belgicistische clichés is deze reflexiviteit ver weg. Toch 
lijken verschillende idées reçues uit het belgicistische lexicon als het ware uit het dis
coursvan Spillemaeckers en Van Mulders geplukt. Dit mag worden veralgemeend: het 
discours over de Belgische identiteit gaat voor een groot deel terug op oudere obser
vaties van de Belgische kunst, observaties die de ene keer een kritische dimensie be
zitten en dan weer als neutrale vaststellingen klinken, maar die in geen geval 'belgi- 
cistisch' aandoen. De perceptie dat de Belgische kunst bestaat uit losse individuen, en 
dat de Belgische kunstscène weinig of geen samenhang vertoont, dateert bijvoorbeeld 

niet van de jaren tachtig: al in 1972 noemen Bex en Verschaeren de "niet-verbonden- 
heid" van de Belgische kunst "kenmerkend". Nieuw is dat deze op zich neutrale vast
stelling vanaf de jaren tachtig een positieve vertaling krijgt, en wordt gecelebreerd als 
het individualisme van de Einzelganger.

Het discours over de Belgische identiteit heeft vorm gekregen door de (gedeel
telijke) overname van bestaande percepties die uit hun context zijn gerukt en tot sja
blonen herleid. In het nummer van Museumjournaal van 1984 kan men dit bij momen
ten haast zien gebeuren. Zo is de dialectische spanningsverhouding tussen de 
internationale normen en de regionale conditie, die Van Mulders ontvouwt in teksten 
tussen 1979 en 1983, in het essay van Van Damme tot een toverformule gereduceerd: 
de Belgische kunstenaar stelt "de kleinschalige individualiteit van het eigen ik tegen
over de algemene menselijke conditie". En Van Damme vervolgt: "Dit is ook de ge
meenschappelijke noemer van de hier behandelde kunstenaars, die allen hun indivi
duele persoonlijkheid in relatie brengen met een ongebonden universalisme, en vormt 
de nog steeds diepgaande Belgische factor in de 'Belgische' actuele kunst."1571 
Eenzelfde sprong voltrekt zich tussen de weerom nuchtere vaststelling van Bex en 
Verschaeren dat "de internationale invloed" in de Belgische kunst "duidelijk (is)" en de 
schalkse typering door Jan Hoetvan de Belgische kunstenaar als iemand die "steelt" 
- parafrase en ironisering loeren al om de hoek.

De Belgische kunst krijgt midden jaren tachtig evenwel ook kenmerken opge
kleefd die we niet zo makkelijk in het verleden kunnen terugvinden. Deze kenmerken, 
waaronder de ironie, theatraliteit en ambiguïteit van de Belgische kunst, worden door 
Paul Groot in 1984, Florent Minne in 1988 en Leen De Backer in 1991 aan het postmo
dernistische discours gerelateerd. Op zich met reden, want heel wat belgicistische 
kenmerken worden inderdaad op een schoteltje aangeboden door het postmodernis
tische discours dat in de jaren tachtig ook in Nederlandstalig gebied erg en vogue raakt. 
Velen, ook en vooral in de wereld van literatuur, kunst en cultuur, hebben op dat mo
ment de mond vol van ‘fragmentatie’, 'parodie', ‘ironie’ en ‘de dood van het subject'. De 
ontwikkeling van promotionele initiatieven ten voordele van de Belgische kunst en de 
opkomst van het populaire postmoderniteitsdiscours vallen dus rond hetzelfde mo
ment. Maar dat is niet alles. Het postmoderne lexicon bevat ook heel wat kenmerken 
en eigenschappen die goed lijken te passen bij oudere observaties over de Belgische 
kunst. Deze oudere percepties worden aan een bewerking onderworpen die men in fei
te als een soort 'postmodernisering’ kan beschouwen. Terwijl de Belgische kunst 
voordien als een kruisbestuiving van diverse regionale invloeden wordt getypeerd, heet 
het bijvoorbeeld sinds de jaren tachtig dat haar identiteit in de afwezigheid van een 
identiteit berust: haar identiteit is met andere woorden ‘postmodern' versplinterd, een 
fictieve constructie, een zwart gat. Hoets typering van de 'stelende' Belg kan ook van
uit deze invalshoek beter worden begrepen. Plots blijken bepaalde karakteristieken 
van de Belgische scène, die men voordien slechts geconstateerd heeft of die enkel op
duiken in concrete analyses van de artistieke strategieën van bepaalde kunstenaars 
- bijvoorbeeld de ironie en parodie die Spillemaeckers en Van Mulders in het werk van 
Broodthaers opmerken - geduid te kunnen worden als positieve kwaliteiten van de 
Belgische kunst. Vanaf midden jaren tachtig figureert Broodthaers niet meer als een 
kunstenaar die de regionale conditie van de Belgische kunstenaar thematiseert, zoals 
bij Van Mulders en Spillemaeckers, maar als de aartsvader die België incarneert. 
Broodthaers is een kit geworden van Belgische standaardeigenschappen. Dat men be
paalde ingrediënten van het postmoderne discours (bijvoorbeeld de ironie of de nadruk 
op de ambiguïteit van de taal) zonder veel moeite in het werk van een aantal Belgische 
kunstenaars kan terugvinden, en dan nog zeer succesvolle Belgische kunstenaars zo
als Magritte en diezelfde Broodthaers, heeft de overdracht van postmoderne eigen
schappen nog vergemakkelijkt. Meteen ligt ook de genealogie vast waarmee dit belgi
cistische discours historisch kan worden verankerd.

De inauthenticiteit’ van de Belgische kunst, die geen internationale tendensen 
maar slechts ‘persoonlijke verwerkingen’ van die tendensen voortbrengt, het al dan 
niet bewuste provincialisme van die kunst, de verbrokkelde aanblik van de Belgische 
scène, al die eigenschappen blijken plots een bewijs van artistieke kwaliteit te zijn. Het 
negativistische discours van Geirlandt is letterlijk een positief verhaal geworden! Eerst 
heeft de Belgische kunst geen identiteit. Thans heet het: de identiteit van de Belgische 
kunst is dat zij geen identiteit heeft. Het is de perfecte postmoderne oneliner. Het ne
gatieve identiteitsdiscours over de Belgische kunst heeft het voordeel glashelder te 
zijn en zich toch niet op regionalistische enggeestigheid te laten betrappen. Immers, 
wie met de Duitse of Franse vlag zwaait, zou best een nationalist kunnen zijn, maar wie 
met de Belgische vlag paradeert, affirmeert slechts het illusoire karakter van elke 
identiteit. Van het vermogen om aan elk label te ontsnappen heeft het belgicistische 
discours op zijn beurt een label gemaakt. Het belgicistische verhaal is een postmodern 
reclamebetoog. Verderop zullen we zien dat deze discursieve strategie in het licht van 
de Belgische staatshervorming alleen nog maar aantrekkelijker wordt.

5. De blik van buiten

België in het buitenland

Leo Van Damme, België’s proto-postmodernist, stelt in 1984 voor om de Belgische 
identiteit "van binnenuit" te beschrijven, en hij zet "van binnenuit" een eerste stap in de 
clichéproductie rond de Belgische kunst. Maar hoe zit het met de blik van buitenaf? 
Hoe wordt naar de Belgische kunst gekeken door internationale waarnemers die de 
hierboven geschetste discursieve erfenis niet hebben meegekregen?

Een dankbare bron om de verschillen tussen de binnenlandse en de buitenland
se blik te peilen, is een Belgian Issue uit 1974 van het in Londen gevestigde kunsttijd
schrift Studio International -Journal of Modern Art.0581 In dit nummer, dat naast bijdra
gen over de actuele kunstsituatie ook artikels over stripverhalen (Micheline Van Lier), 
architectuur (Francis Strauven], het dadaïstische initiatief Daily Bûl (André Balthazar)

[52] Ibid., p. 68.
[53] Ibid., p. 56.
[54] Wim Van Mulders, 1981, op. cit. (noot 30), p. 11.
[55] Wim Van Mulders, 1983, op. cit. (noot 30), p. 151.
[56] Spillemaeckers, op. cit. (noot 45), p. 188.
[57] Van Damme, op. cit. (noot 18), p. 140.
[58] Studio International - Journal of Modem Art, volume 188, nummer 970, oktober 1974: Belgian 
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en klassiek moderne kunst bevat, staan Britse en Belgische auteurs naast elkaar. De 
sectie over de beeldende kunst wordt aan Belgische kant verzorgd door Karei 
Geirlandt, Michel Baudson/Yves Gevaert, Jean-Pierre Van Tieghem, Irmeline Lebeer 
en Phil Mertens, en aan Britse kant door Barbara Reise en Frank Whitford.

Karei Geirlandts bijdrage is haast een reprise van zijn artikel in Museumjournaal 
(1971). Naast een vogelvlucht over de Belgische verzamelingen gaat hij dieper in op de 
museale politiek, en het Belgische cultuurbeleid in het algemeen. Een positief verhaal 
is Geirlandts tekst alweer niet. Daarnaast zijn er bijdragen over recente stromingen in 
de Belgische kunst - het Belgisch hyperrealisme (Karei Geirlandt en Jean-Pierre Van 
Tieghem), de geometrische abstractie (Phil Mertens) en de jongste avant-garde 
(Michel Baudson en Yves Gevaert). Opvallend is de prominente aanwezigheid van 
Panamarenko, die met een aparte bijdrage wordt vereerd (Irmeline Lebeer), en Marcel 
Broodthaers, die de cover heeft verzorgd en die, in de marge van Geirlandts bijdrage, 
het nummer opent met een oproep om het ‘bedreigde’ Wiertz-museum te bewaren en 
op te waarderen als ‘kritisch model’.

Typerend voor het toenmalige Belgische discours over Belgische kunst is de bij
drage Aspects of The Avant-Garde in Belgium van Gevaert en Baudson, die het oeuvre 
van zes kunstenaars bespreken die kort daarvoor aan een door Nick Serota georgani
seerde tentoonstelling in het Museum of Modern Art van Oxford hadden deelgenomen: 
Jacques Charlier, Bernd Lohaus, Guy Mees, Panamarenko, Maurice Roquet en 
Philippe Van Snick.15’1 Gevaert en Baudson doen niet de minste moeite om een samen
hang te suggereren tussen de zes oeuvres, laat staan om er een Belgische identiteit 
aan toe te schrijven. Meer zelfs, zij leggen er meermaals de nadruk op dat deze kun
stenaars deel uitmaken van een avant-garde die "de internationalisering van haar in
formatie en haar invloeden” als ‘‘onvermijdelijk’’ beschouwt.1601 Zoals Bex en 
Verschaeren in 1972 aantekenen dat de "internationale invloed" duidelijk is, en zoals 
Bex en Van Tieghem er nog in 1980 op hameren dat er ‘geen typische Belgische kunst 
bestaat”, zo beklemtonen Gevaert en Baudson de internationaliteit van de Belgische 
kunst. Dergelijke uitspraken zijn, zoals we al zeiden, niet meer dan ‘correct' in een con
text die door een internationalistische, laatmodernistische avant-garde wordt gedomi
neerd. Het affirmatieve internationalisme van de Belgische commentatoren, hun ijve
rige ontkenning van een Belgische couleur locale, kan dan ook worden gezien als een 
poging om aan de beperkingen van het lokale te ontsnappen en op de trein van het in
ternationalisme te springen. Dat moet de conclusie zijn als het Belgische discours ver
geleken wordt met de commentaren van de buitenlanders, Barbara Reise en Frank 
Whitford, die zich daar allemaal veel minder zorgen over maken.

Barbara Reise houdt onder de al veelbelovende titel "Incredible" Belgium: 
Impressions een relaas over haar verblijf in België, waarbij ze haar ‘impressies’ over de 
Belgische kunstwereld koppelt aan de bespreking van drie groepstentoonstellingen 
die plaatsvinden in de loop van 1974: één tentoonstelling die een keur van internatio
nale avant-gardekunstenaars toont (Carl Andre/Marcel Broodthaers/Daniel Buren/ 
Victor Burgin/On Kawara/Gerhard Richter, in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, 
geopend in januari 1974 en georganiseerd door Yves Gevaert), en twee andere die in de 
loop van de zomer een overzicht bieden van de binnenlandse scène (Triënnale 3: infor
matieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België in de Beurshalle in Brugge; 
Aspecten van de aktuele kunst in België in het I.C.C. te Antwerpen).1611 Over het interna
tionale perspectief van Reise kan geen twijfel bestaan. Meteen aan het begin vertelt ze 
dat ze grapjes heeft gehoord over de fantastische Belgische snelwegen die toelaten dat 
je het land doorkruist zonder te moeten stoppen, en over Belgische collectioneurs die 
een vliegtuig charteren om in New York "een Dibbets van Castelli" te kopen. In een in
ternationale kunstwereld is België slechts een doorgangsgebied; wie iets wil beteke
nen, probeert best aan de beperkingen van het lokale te ontsnappen, en de manier 
waarop de Belg dat doet, maakt op Reise een bijna komische indruk. Tussen de rigou
reuze en manmoedige beklemtoning van het internationale bij Gevaert en Baudson, en

Reises beschrijving van de Belg die zo graag internationaal wil zijn, lijkt haast een om
gekeerde spiegelverhouding te bestaan. Wat voor de comfortabel gesettelde interna
tionalist Reise aandoénlijk oogt, is voor de twee Belgen bittere ernst. Toch ziet Reise 
de Belg niet alleen als een aspirant-internationalist. In de lokale beperkingen die de 
Belg moet overwinnen, en in de omgang van de Belg met die (buiten-artistieke) reali
teit ontdekt zij wel degelijk lokale eigenaardigheden. Door een half sociologische, half 
toeristische bril bewondert ze de Belg, weliswaar met de nodige ironie, als een elegan
te arrangeur die, gehard door de complexiteit van het tweetalige land met zijn admini
stratief doolhof, een bijzondere realiteitszin en een opvallende behendigheid in de 
communicatie heeft ontwikkeld. Ze noemt België een "krankzinnig" land en tot drie
maal toe beschrijft ze haar ervaringen als "surrealistisch". Maar de kunst blijft van die 
lokale eigenaardigheden gespaard: Reise beperkt zich tot de opmerking dat het min
dere werk op de Brugse Triënnale nog in "local traditions of surrealism and represen
tation (the Tealists')” vastzit.1621

Die "lokale traditie" komt bij Frank Whitford plots resoluut op de voorgrond. 
Heeft het te maken met Whitfords onderwerp, de klassiek moderne kunst, de kunst uit 
een minder geïnternationaliseerde periode? Whitford is evenals Reise gefascineerd 
door de ingewikkelde realiteit van België, maar het verschil is dat hij die perceptie met
een naar de kunst doortrekt. Het brengt hem tot zijn versie van de 'smeltkroes-topos': 
waar de Belgische kunst op haar best is, bevat zij door de kruisbestuiving van Engelse, 
Duitse, Franse invloeden ook the best of all Europe - en op dezelfde manier verenigt het 
Belgisch modernisme ook the best of all modernisms (Whitford noemt als voorbeeld 
Henry van de Velde, de “belangrijkste moderne kunstenaar van België").1631 Maar dat 
de Belgische kunst uit diverse bronnen put, sluit voor Whitford niet uit dat er een 
Belgische traditie bestaat. Zo onderscheidt de Belgische kunst zich door een opvallen
de voorliefde voor literaire onderwerpen en een geringe affiniteit met pure schilder
kunst. Om tot dit gereduceerde beeld van de Belgische kunst te komen, heeft Whitford 
bijna alle Belgische kunst tussen Les XX en het surrealisme geminimaliseerd of ge
woonweg vergeten. In één adem stelt hij dat het futurisme en het kubisme geen wor
tel hebben geschoten in België, dat het Belgisch expressionisme een Vlaams en 'ge
ïsoleerd' fenomeen is gebleven en dat de Belgische bijdrage tot de abstracte kunst 
- "op Servranckx na" - te verwaarlozen is.1641 Als knooppunten voor een Belgische tra
ditie blijven dus over: de generatie van Les XX - met Ensor, Khnopff, Rops, Mellery - en 
het Belgisch surrealisme, dat overigens meer gemeen zou hebben met de "typisch 
Belgische kunst" uit het fin de siècle dan met het Franse surrealisme.1651 Dezelfde con
structie van een Belgische traditie verklaart ook waarom de mysterieuze Spilliaert wél 
vermeld wordt - hij vormt de link tussen Les XX en het surrealisme - en de fauvist Rik 
Wouters nergens te bespeuren is.

Whitfords betoog is geen opeenstapeling van clichés - zo toont hij effectief ver
banden aan tussen het Belgisch symbolisme en het surrealisme van Magritte - maar 
zijn bewerking van de Belgische kunstgeschiedenis behelst niettemin een drastische 
reductie, een reductie die men enkel kan begrijpen wanneer men zich realiseert dat 
Les XX en de Belgische surrealisten nog iets gemeen hebben: "Not until the advent of 
surrealism did the work of Belgian painters have the kind of contemporary relevance 
and international significance which it had possessed during the years of Tes XX’."1661 
Wat de kunst van de Vingtisten en het Belgisch surrealisme gemeen hebben, is hun in
ternationale uitstraling. Ze spelen een belangrijke rol in de internationale kunstge
schiedenis, worden internationaal gewaardeerd en bestudeerd, en vormen dus het ge
zicht van de Belgische moderne kunst in het buitenland. Hoewel Whitford niet zonder 
meer een blauwdruk levert van de latere belgicistische genealogie, rijmen een aantal 
bewerkingen op de Belgische kunstgeschiedenis, waaronder de nadruk op Les XX en 
het surrealisme, de stamvaderfunctie van Wiertz en de minimale behandeling van de 
Belgische kunst tussen Les XX en het surrealisme, wel degelijk met het latere belgi
cistische discours.

Een vierde round-up

"Like Broodthaers, Swennen disrupts the formation of sense in the process of communication" 
(Flor Bex, New Painting in Belgium, in: Flash Art, nr. 109, november 1982, p. 62).

"...Zoals Marcel Broodthaers, met wie hij [Walter Swennen] zeer bevriend was, ontregelt en rela
tiveert hij de vorming van betekenissen in het communicatieproces. De beelden als existentiële 
neerslag verwijzen slechts naar de herinnering. Een exacte beschrijving zou de herinnering ont
krachten, leesbare woorden zouden de inhoud vervalsen. Sporen en afdrukken behouden daaren
tegen alle poëtische zeggingskracht. Zij verklaren niet maar wachten op opheldering, op revelatie 
van verborgen betekenissen" (Flor Bex over Walter Swennen, geciteerd in: Marcel van Jole, Negen 
hedendaagse tekenaars uit Vlaanderen, I.C.C., Antwerpen, 9 augustus-1 september 1985, p. 16).

"Belgium is a crossroads where various European cultural contexts meet, to which the artists 
react, or draw from, in a highly personal, subtle fashion. The country never really had move
ments or groups, and the ones that did develop were granted only a short life. Not to say that the 
exception doesn't prove the rule and that some oeuvres cannot be essentially or deeply related. 
Take the highly personal way in which artists such as Vercruysse, Tordoir, Rombouts or 
Swennen experience the permanent topicality of the mysterious relation between the word and 
image in the work of Magritte and Broodthaers" (Bart Cassiman, L'oeuvre au noir, belgian art in 
the eighties, in: Flash art, nr. 146, Milano, 1989, pp. 83-84).

"In Broodthaers’ footsteps, shifts between language, image, and object were also essential; 
Rombouts goes on an intuitive quest for the relation between content and form, and between 
signified and signifier" (Bart Cassiman, L'oeuvre au noir: belgian art in the eighties, in: Flash art, 
nr. 146, Milano, 1989, p. 87)1

"Bad taste inspired more than one artist. In that respect Belgium is an ideal surrounding for 
clever dissident art. The latest Venice Bienniale confronted the viewer with such an example.

[59] Yves Gevaert en Michel Baudson, Aspects of The Avant-Garde in Belgium, in: ibid., pp. 142-143.

[60] Ibid., p. 143.
[61] Barbara Reise, “Incredible” Belgium: Impressions, in: ibid., pp. 117-123.

[62] Ibid., p. 119.
[63] Frank Whitford, From the twenty to the twenties. The development of Modernism in Belgium, in: 

ibid., pp. 124-125.
[64] Ibid., p. 127.
[65] Ibid.
[66] Ibid.
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Guillaume Bijl, heir to Marcel Broodthaers' ambiguous attitude toward art, delivered a sublime 
commentary on the Belgian scene" (Jos Van den Bergh, Luc Deleu - Montevideo, Antwerp, in: 
Flash art, nr. 146, Milano, 1989, p. 126).

"Marcel Broodthaers has many faces, one of them is Luc Deleu. Like Broodthaers Deleu's ar
chitectonic studies are witty annotations on daily life situations. The problem with his ambitious 
projects lies in their disposition. Are they unfulfilled dreams or large scale jokes" (Jos Van den 
Bergh, Luc Deleu - Montevideo. Antwerp, in: Flash art, nr. 146, Milano, 1989, p. 126).

"Is het Vlaams expressionisme aan bloedarmoede, epigonendom en een uitgeholde beeldtaal 
roemloos ter ziele gegaan, dan zorgden Ensor en Magritte voor een eindeloze reeks buitenech
telijke afstammelingen met Marcel Broodthaers als de dauphin der bastaards' (Lieven Van Den 
Abeele, Fragmenten van de Belgische kunst in de jaren tachtig, in: Lieven Van Den Abeele, Bart De 
Baere, Jan Braet, Ilse Kuijken, Dirk Pültau, Fragmenten van kunst in België, in: Openbaar 
Kunstbezit in Vlaanderen, september/oktober/november 1990, nr. 3, p. 84).

"Marcel Broodthaers vestigde de aandacht op de theatrale opstelling van het museum en voor 
Jan Vercruysse is de mise-en-scène belangrijker dan de inhoud' (Lieven Van Den Abeele, ~Moi 
aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans Lavie- Marcel 
Broodthaers, 1964". in: Beeldenstorm 1990, tentoonstelling georganiseerd in het kader van 
Zuidnederlandse Ontmoetingen - Beeldende Kunst 1990', MUHKA, 25 maart-29 april 1990; De 

Beyerd, 25 maart-6 mei 1990, s.p.).

"De hedendaagse beeldende kunst, die als zeer hermetisch, verintellectualiseerd en 'moeilijk' 
wordt aanzien, en die méér dan andere, aan de taal gebonden kunstvormen, steunt op een in
ternationale en 'eigen' Franstalige en Brusselse artistieke traditie (Ensor, Rops, Magritte, 
Broodthaers,...) wordt dan ook zeer moeilijk opgenomen in de main-stream van de Vlaamse cul
tuur" (Bart Verschaffel en Rudi Laermans, Vanwege Vlaanderen, in: La consolation. Oeuvres de la 
collection de la Communauté Flamande de Belgique, Le Magasin, Grenoble, 7 maart-16 mei 1999, 
p.49).

"Jacques Charlier (Luik, 1939) is een oudgediende van onze kunst. De geest van het surrealis
me, de vrijbuiterij van zijn vriend Marcel Broodthaers en de maatschappijkritiek van de jaren 
zestig waren een beslissende invloed in zijn ontwikkeling. L] Hij is de nar in het Belgische gek
kenhuis' (Jan Van Hove, Jacques Chartier. Nar in een gekkenhuis/Leo Copers. Goed voor duizend 
rozen, in: De Standaard, 28/01/03, p.14).

De Belgian Issue van Studio International brengt ten eerste de bevestiging van de reeds 
uitvoerig besproken Belgische kijk op de Belgische kunst in de jaren zeventig en vroe
ge jaren tachtig: de vaderlandse kunst lijdt onder lokale infrastructurele tekorten en 
institutionele obstakels, maar lokaal of regionaal is onze kunst hoegenaamd niet. De 
Belgen hoeden zich ervoor om Belgische kenmerken toe te schrijven aan onze kunst. 
Integendeel, een Belgische toeschrijving zou de internationale roeping in de weg kun
nen staan! Het contrast met de buitenlandse blik is opvallend, en dat is ook niet ver
wonderlijk. Om te beginnen vegen buitenlanders met grovere bezems en focussen zij 
als vanzelf op de verschillen en de lokale eigenaardigheden. Dit exotisme wordt nog 
versterkt wanneer de betrokkenen het vreemde terrein in een beperkte tijdspanne of 
in een kort bestek in kaart moeten brengen. Barbara Reise's bezoek aan België duurt 
slechts enkele dagen, en van haar reis blijven dan ook niet meer dan 'impressies" over. 
Frank Whitford overspant in enkele kolommen de Belgische kunst en die panora
mische blik bevordert vanzelfsprekend een zeker conformisme aan het gecanoniseer
de beeld van de Belgische kunst. Vandaar dat Reise en Whitford blijven steken bij de 
meest zichtbare kenmerken van België, zoals de complexe staatsstructuur, de twee 
landsdelen met elk hun eigen taal, de Vingtisten en de surrealisten... Omdat van hen 
een krachtig en consistent verhaal wordt verwacht, neigen zij ertoe hun observaties 
een representatieve waarde toe te dichten en ze tot typische kenmerken om te sme
den. Zij beperken zich niet tot de nuchtere vaststelling dat België een ingewikkeld land 
is waar Nederlands en Frans gesproken wordt, maar vinden het complexe België met
een ook "incredible" en surrealistisch, of interpreteren de tweetaligheid als een twee
slachtigheid - nog maar eens het smeltkroescliché.

Ten tweede wordt in Studio International een serieuze stap gezet in de richting van 
de belgicistische stamboom. Frank Whitford voert een eerste zuivering door. Hij redu
ceert de Belgische kunstgeschiedenis tot de kunst die internationaal geconsacreerd 
en bestudeerd wordt: die van Les XX (met Ensor als een van de hoofdrolspelers) en van 
het Belgische, zeg maar magrittiaanse surrealisme. Dit was ook vóór Whitfords excur
sie al het dominante beeld van de klassiek-moderne’ Belgische kunst. Nieuw in dit 
Belgian Issue is de volgende erflater, na Ensor en Magritte: Marcel Broodthaers. Was 
Broodthaers nog de grote afwezige in het Belgisch nummer van Museumjournaal uit 
1971, en figureert hij in de sequel over actuele Belgische kunst van Flor Bex en Hedwig 
Verschaeren uit 1972 slechts als één onder de velen, dan staat hij in 1974, in Studio 
International, duidelijk op een hoger trapje. Broodthaers heeft de cover ontworpen, hij 
bijt de spits af met een eigen tekstbijdrage en zijn werk wordt besproken door Barbara 
Reise. Maar er is meer. Broodthaers komt ook in Aspects of the avant-garde in Belgium 
van Michel Baudson en Yves Gevaert ter sprake, en dit op een uiterst verhelderende 
manier. Hij ontbreekt namelijk in hun bespreking, en dus ook in de selectie van de ten
toonstelling in Oxford waartoe de auteurs hun bijdrage beperkt hebben. De auteurs zijn 
duidelijk van mening dat dit een serieuze verantwoording behoeft: "Some people will 
perhaps be surprised that Marcel Broodthaers was not at Oxford. In fact, Broodthaers, 
whose international reputation is already made, did not want to be taken as a guaran
tee of the success of the exhibition, if the need arose, or to be considered as the leader 
of a new generation. We refer the reader to the cover of the current issue and the lar
ge exhibition at present devoted to him at the Palais des Beaux Arts in Brussels.’1471 We 
kunnen bijzonder veel leren uit dit citaat, bijvoorbeeld over de status die Marcel 
Broodthaers zichzelf toedicht en de internationale reputatie die hij, zo bevestigen de 
auteurs zelf, ook al effectief verworven heeft. Vandaag kan de ironie van Broodthaers’ 
beslissing en van de begrijpende uitleg door Baudson en Gevaert ons moeilijk ontgaan. 
Welke “leider” en welke “garantie op succes" kan men zich immers beter wensen om 
de nieuwe generatie Belgische kunstenaars te lanceren? Iemand die internationaal 
hoge ogen gooit, iemand die het zich kan permitteren om uitnodigingen voor tentoon
stellingen te weigeren, kortom: iemand die zichzelf te goed vindt om als de leider van 
een nieuwe generatie te worden beschouwd. Marcel Broodthaers dus.

De Belgian Issue van Studio International maakt duidelijk dat in het buitenland al 
een selectief beeld van België bestaat dat in veel opzichten aansluit bij het latere bel
gicistische verhaal over de actuele Belgische kunst. Toch duurt het nog een decen
nium vooraleer Belgen zelf de stukken aan elkaar lijmen en met een belgicistisch dis

cours voor de draad komen. Om die lange incubatieperiode te begrijpen, moeten we 
niet alleen de bovenvermelde elementen bij het verhaal betrekken, maar loont het ook 
de moeite om nog dieper af te dalen in de vaderlandse geschiedenis.

6. Ondertussen in België

De Belgische staatshervorming in 1000 woorden

1971,1972,1974 en 1984, dat zijn de data dit totnogtoe het meest geciteerd zijn: 1971, het 
jaar van de publicatie van het eerste Belgische nummer van Museumjournaal; 1972, het 
jaarvan de publicatie van het addendum van Flor Bex en Hedwig Verschaeren; 1974, het 
jaarvan de Belgian Issue van Studio International; en 1984, het jaar van het verschijnen van 
het tweede Belgische nummer van Museumjournaal, én de eerste manifestatie van het 
belgicistische discours over de Belgische kunst. Hoe spoort deze 'kleine' historie van het 
discours over de Belgische kunst met de ‘grote’ geschiedenis van het land zelf? In de ge
citeerde periode, tussen 1971 en 1984, wordt immers de Belgische staat hervormd. 
Laten we eerst even de Belgische staatshervorming overlopen, niet in detail, want de ge
schiedenis van de Belgische staatshervorming is een vak op zich, maar toch ruim genoeg 
om een duidelijk politiek spoor naast het artistieke te kunnen trekken. Een terugblik dus 
op de highlights van de Belgische staatshervorming.1681

Bij een ruwe en schematische weergave van de Belgische staatshervorming 
dringen zich eveneens vier data op: 1970, 1980, 1988 en 1993. Op 24 december 1970 
wordt de eerste steen van het nieuwe België gelegd. Gaston Eyskens en zijn tripartite 
(christen-democraten, socialisten en liberalen) bereiken een akkoord over een nieu
we grondwet die het Belgische huishouden grondig hertekent. Het land wordt in vier 
taalgebieden en drie gewesten opgedeeld. Bovendien onderscheidt de Belgische 
grondwet voortaan drie cultuurgemeenschappen. De parlementsleden worden in twee 
taalgroepen ingedeeld, de Nederlandse en de Franse. Het belangrijkste artikel, zeker 
voor ons betoog, is artikel 59bis, dat de oprichting aankondigt van een Nederlandse en 
Franse cultuurraad die verantwoordelijk zijn voor de culturele aangelegenheden. 
Binnen het gewest Brussel worden nog eens twee commissies bevoegd voor culture
le aangelegenheden: de Nederlandse Commissie voor de Cultuur en de C.C.F., de 
Commission de la Culture Française. Met de wet van 21 juli 1971, die de werking en de 
bevoegdheden van de cultuurraden regelt, is de ’cultuurautonomie' wet geworden. De 
cultuurraden zijn verantwoordelijk voor het cultureel patrimonium, de kunsten, de bi
bliotheken, taalaangelegenheden, radio en televisie, jeugdbeleid, ssocio-cultureel 
werk, sport, vrijetijdsbesteding en toerisme. De Nederlandse Cultuurraad wordt op 7 
december 1971 geïnstalleerd. Rob Vandekerckhove is de eerste voorzitter. Op 6 juli 
1973 wordt deze eerste fase van de staatshervorming afgerond met de decretale intro
ductie van de symbolen van de Nederlandse Cultuurgemeenschap: de .Vlaamse Leeuw, 
en de Vlaamse feestdag, 11 juli.

Voor een volgende etappe is het wachten tot het einde van de jaren '70, begin ja
ren ’80: pas de derde regering Martens, die opnieuw samengesteld is uit de drie grote 
politieke families (christen-democraten, socialisten en liberalen), weet een nieuwe 
stap te zetten in de hervorming van de Belgische staat. Op 8 en 9 augustus 1980 stemt 
het Belgische parlement definitief in met de federale inrichting van het Belgische in
stitutionele huishouden. Aan Franstalige zijde worden een Franse gemeenschapsraad 
en een Waalse gewestraad opgericht, aan Vlaamse zijde een Vlaamse raad (tegelijk ge- 
meenschaps- en gewestraad). Naast de raden worden ook deelregeringen in het leven 
geroepen, de zogenaamde Executieven. In een overgangsfase (die tot de verkiezingen 
van 8 november 1981 duurt) maken de Executieven nog deel uit van de nationale re
gering en moeten ze geen verantwoording afleggen aan hun respectievelijke raad. 
Na de verkiezingen worden autonome Executieven geïnstalleerd, al bepaalt de 
Belgische wet dat zij gedurende de eerste vier jaar proportioneel dienen te worden 
samengesteld. De Vlaamse raad heeft een veel grotere bevoegdheid dan de Vlaamse 
Cultuurraad: naast culturele materies is zij tevens verantwoordelijk voor de zoge
naamde persoonsgebonden aangelegenheden - dit zijn onder andere de gezond
heidszorg, de jeugdbescherming, sociale hulpverlening (bijvoorbeeldaan bejaarden, 
gevangenen en ex-gevangenen). Daarnaast krijgt Vlaanderen ook zeggenschap over 
aangelegenheden zoals ruimtelijke ordening, arbeidsbemiddeling, huisvesting, econo
mische zaken.

De hervorming van België tot een federale staat is daarmee nog verre van vol
tooid. Dat blijkt al uit de financiële balans: slechts 7,3 % van het totale Belgische bud
get wordt voortaan beheerd door de gewesten en gemeenschappen.1671 Dat is weinig, 
en toch kan het belang van deze tweede fase in de staatshervorming moeilijk worden 
overschat. Voor het eerst krijgt Vlaanderen wetgevende én uitvoerende bevoegdheid. 
Vlamingen en Walen krijgen een 'eigen' parlement en een ‘eigen’ regering. Terwijl de 
basis van de nieuwe staat in 1970 wordt gelegd, worden de bevoegdheden in 1980 
enorm verruimd, en zal de Belg door de transfer van de persoonsgebonden zaken de 
federalisering 'aan den lijve’ beginnen te voelen.

Op 21 januari 1982 treedt de eerste Vlaamse, proportioneel samengestelde re
gering aan. Naast Gaston Geens, de eerste Minister-President, telt deze regering nog 
drie andere christen-democraten, twee socialisten, twee liberalen en één lid van de 
Volksunie. Over het belang van deze fase in de Staatshervorming laat Gaston Geens in 
zijn regeringsverklaring weinig twijfel bestaan: "De Vlaamse Gemeenschap staat nu 
voor een grote uitdaging. Deze uitdaging bestaat in de bevestiging, de bevordering en 
de bekendmaking van de identiteit van ons Vlaamse Volk. (...) De bekendmaking van 
onze identiteit houdt in dat het Vlaamse volk herkenbaar en erkenbaar wordt over onze 
grenzen, in België, Europa en in de wereld."1701 Een ‘verklaring’ die kan tellen! 
Vlaanderen mag dan wel deel uitmaken van een gefederaliseerd België, Vlaanderen 
mag dan wel eigen wetgevende en uitvoerende initiatieven ontplooien, vooral op het 
vlak van de ‘bevestiging’, de 'bevordering’ en de ’bekendmaking’ van de identiteit van 
het Vlaamse volk is er blijkbaar veel werk aan de winkel, in buiten- én binnenland.

[67] Gevaert en Baudson, op. cit (noot 59), p. 142.
[68] We hebben ons voor dit overzicht gebaseerd op: Els Witte, Jan Craeybeckx en Alain Meynen, 

Politieke geschiedenis van België. Van 1830tot heden. Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1990, heel 
in het bijzonder hoofdstuk IX: Groeiende spanningen tussen de gemeenschappen en de totstandko
ming van een gefederaliseerd België, pp. 325-349; Maurits van Haegendoren, Van taalstrijd tot 
staatsvorming, Davidsfonds, Leuven, 1983; Jos. Bouveroux, Het St.-Michielsakkoord. Naar een fe
deraal België, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1993.

[69] Witte, Craeybeckx en Meynen, op. cit. (noot 68), p. 342.
[70] Gaston Geens, geciteerd in: van Haegendoren, op. cit. (noot 68), pp. 272-273.
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De bekendmaking van de identiteit van het Vlaamse Volk

“La déformation caractéristique de (expressionisme flamand ne détruit jamais les objets réels. 
Ce lien avec la réalité a toujours été l’une des grandes forces de la peinture flamande" (Lydia M.A. 
Schoonbaert, L'expressionisme flamand, in: L'identité flamande dans la peinture moderne, The 
Tampa Museum, Tampa, 7 augustus-8 september 1980; High Museum of Art, Atlanta, 3 oktober- 
28 november 1980; Musée des Beaux Arts, Lyon, 19 december 1980-15 januari 1981, pp. 11-12).

“Welke zijn de tendensen, de stromingen die heersen in deze nieuwe Vlaamse kunst? 
Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog bepalen twee krachtlijnen de inhoud van de hedendaag
se Vlaamse schilderkunst: het expressionisme enerzijds, en de abstractie, zowel de geome
trisch of koéle abstractie als de lyrische anderzijds" (Karel Poma, in: Kunstmarkt Basel '83. 
Tentoonstelling België: Vlaamse Gemeenschap, Art 14'83, Basel, 15-20 juni 1983).

Een speling van het lot of een bewuste zet, paradoxaal is in ieder geval dat deze cru
ciale stap in de hervorming van de Belgische staat samenvalt met de honderdvijftigste 
verjaardag van datzelfde Belgische Rijk. Deze verjaardag wordt in 1980 gevierd met de 
nodige luister, en dus ook met kunst en cultuur, maar conform de reeds in 1970 ver
worven cultuurautonomie en de jongste stap in de federalisering van België, krijgen de 
gemeenschappen ruim baan om niet alleen België maar ook zichzelf voor het voetlicht 
te brengen. Een steekproef uit het culturele aanbod leert ons niet alleen welke kunst 
in de gunst van de beleidsmakers staat, maar ook en vooral welke kunst in 1980 ge
schikt wordt geacht om de identiteit van het Vlaamse Volk ‘bekend te maken’. Twee 
tendensen vallen op: het medium als uitgangspunt bij de samenstelling van de ten
toonstellingen en de lokale kunstgeschiedenis als instrument ter legitimatie van het 
tentoonstellingsconcept. Van het eerste getuigen de tentoonstellingen 150 jaar 
Koninkrijk België 1830-1980: hedendaagse grafiek uit België^, en 150e anniversaire de 
l'indépendance de la Belgique 1830-1980: le dessin Flamand d'aujourd'hui112^ Van de 
tweede, historiserende benadering zijn de volgende tentoonstellingen voorbeelden: 
150 jaar Koninkrijk België 1830-1980. Constructivisme in Vlaanderen van 1920 tot num] en 
de tentoonstelling die in het Frans L'identité flamande dans la peinture moderne en in 
het Engels Flemish Expressionism getiteld is1741.

Het eerste type tentoonstelling omvat tekenaars en grafici, en ontlokt aan de be
leidsmakers en samenstellers van de tentoonstelling nauwelijks uitspraken over de 
relatie tussen de getoonde kunst en de regionale identiteit. De catalogus bij de grafiek- 
tentoonstelling bevat bijvoorbeeld een opstel over technieken en drukwijzen in de gra
veerkunst. In Le dessin flamandd'aujourd'huiverw'qst samensteller Paul Delmotte naar 
de Vlaamse groten, Breughel, Rubens, Van Dyck en Jordaens, en hij vervolgt: "Il est 
donc normal de retrouver, dans l’exposition proposée ici, les grands courants de l’art 
contemporain. Et tout d’abord les constantes de l’art flamand, telles l’expressionisme, 
le lyrisme baroque et le réalisme sous ses diverses formes. [...] Il semble au contrai
re plus judicieux de mettre l'accent sur la profonde originalité de chacun d’eux et sur 
leur lien particulier à la nation dont ils sont issus.”1751 Kortom, het zijn tekenaars én in
dividualisten die de Vlaamse kunst in het internationale volglicht plaatsen.

Helemaal anders klinkt het discours dat het tweede type tentoonstelling bege
leidt. Het kan ook moeilijk anders, want hier ligt de klemtoon op Vlaamse bijdragen aan 
internationale stromingen, zoals het constructivisme, of op kunststromingen die als 
typisch Vlaams bekendstaan. Dat men zijn politieke agenda in 1980 nauwelijks weet te 
verbergen, blijkt al uit de inleiding van toenmalig Minister van Cultuur Rika De Backer- 
Van Deken in de catalogus van de tentoonstelling 150 jaar Koninkrijk België 1830-1980. 
Constructivisme in Vlaanderen van 1920 tot nu: "1980 is voor België én voor Vlaanderen 
in het bijzonder een zeer belangrijk jaar [...]. Binnen die explosieve uiting van tijdsgeest 
en -beeld dat het internationaal constructivisme was, blijkt een sterke verbondenheid 
tussen het constructivisme in Vlaanderen en dat in Nederland [...]. Juist om al deze re
denen lijkt het me zinvol de ‘oude’ en de ‘jongere’ generatie uit Vlaanderen te vereni
gen in één overzichtstentoonstelling in Nederland, in de hoop én de overtuiging dat dit 
zal bijdragen tot het nauwer toehalen van de banden tussen Nederland en 
Vlaanderen" (s.p.).1761 Deze uitspraak kan alleen maar worden gerelateerd aan de hoop 
op steun uit Nederland bij de Vlaamse verzelfstandiging. Het is evenwel een strate
gische uitspraak, geen uitspraak over de identiteit van de Vlaamse kunst. Anders klinkt 
Rika De Backer-Van Deken in het voorwoord van de catalogus bij de tentoonstelling die 
zeer betekenisvol L'identité flamande dans la peinture moderne getiteld is. De tentoon
stelling brengt werk samen van James Ensor, de kunstenaars van de Latemse scho
len en ook enkele jongere’ kunstenaars zoals Jan Burssens en Octave Landuyt. Een 
door en door Vlaamse selectie, daar laat de minister geen twijfel over bestaan: ’’Les 
peintres flamands célèbres tels que Van Eyck, Brueghel et Rubens sont bien connus 
dans le monde entier. Avec Ensor et les expressionistes notre pays reprit à nouveau 
une place de choix dans la peinture européenne. Les oeuvres de ces artistes, par leur 
caractère spécifique, inhérent au peuple flamand, accédaient à une signification uni
verselle et à une réputation internationale. Dans l’expressionisme l’on retrouve la re
lation du peuple flamand avec la terre et la simplicité'avec laquelle le peuple vit les 
mystères de l’amour, de ta fertilité et de la mort. L’expressionisme témoigne aussi de 
la souffrance-de l’homme après la première guerre mondiale mais en même temps 
de son désir de paix, d’harmonie et d’humanisme. L’expressionisme ne répresentait 
pas des individus, mais créait des archétypes d’êtres qui par l’intemporalité de leur ca
ractère ont l’ambition de s’adresser à l’humanité entière. C’est ce message que cette 
exposition veut apporter à Lyon dans l’espoir d’offrir au public français une occasion 
artistique qui correspond à l’identité profonde d’une nation du Nord”.1771 Welke kunst 
men in overeenstemming acht met de Vlaamse identiteit blijkt duidelijk uit de titel van 
de Amerikaanse editie van de tentoonstelling: Flemish Expressionism, met de oer- 
expressionist James Ensor als stamvader.

We schrijven 1980, de Belgische Staat is ingrijpend hervormd, en dit is de manier 
waarop Vlaamse bewindvoerders de identiteit van hun volk ‘bevorderen' en bekend
maken': bruine aarde, eenvoud en vruchtbaarheidsmystiek. Een blik op de tentoon- 
stellingskalender van 1980 leert evenwel dat deze visie niet representatief is voor wat 
er op dat moment op de Vlaamse kunstscène gebeurt .In het I.C.C. in Antwerpen vindt 
een manifestatie plaats van Belgische kunst, namelijk de tentoonstelling 1980 (Jonge 
Belgische Kunst), met onder andere werk van Guillaume Bijl, Daniël Dewaele, Daniël 
Matthys, Ria Pacquée, Bernard Queeckers, Guy Rombouts, Philippe Van Snick en Jan 
Vercruysse.1781 In de catalogus wordt echter niet eens naar het jubileumjaar verwezen. 
Evenmin vinden we in de catalogus sporen van een identiteitsdiscours, laat staan van 
een exploratie van de roots van de Vlaamse kunst. In het Museum van Hedendaagse 
Kunst van Gent loopt helemaal geen tentoonstelling naar aanleiding van het honderd- 
vijftigjarige bestaan van België, maar wel bijvoorbeeld de belangrijke expo Kunst in 
Europa na '68.m} In zijn Bij wijze van inleiding bij deze tentoonstelling stelt Karei
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Geirlandt: "Deze tentoonstelling (...) toont 
tenslotte hoe de kunst in eigen land niet 
kan weggedacht worden uit het internatio
naal klimaat. Het is daarom noodzakelijk 
tentoonstellingen als Aktuele Kunst in 
België (M.H.K. ‘79) te laten schragen en 
verduidelijken door het huidig internatio
naal overzicht."1801 Een groter contrast tus
sen de politieke beleidsmakers en de cul
turele werkers is nauwelijks denkbaar. De 

- politici hebben net met de grootste moeite 
een belangrijke stap in de hervorming van 
de staat afgedwongen en willen die meteen 
in kunstpresentaties verzilverd zien. De 
kunst uit het 'post-Broodthaers’-tijdperk 
blijkt daarvoor niet geschikt, en het betoog 
van de Vlaamse politici past dan ook in een 
ouder discours waarin het Vlaams expres
sionisme centraal staat. De culturele wer
kers van de jongste avant-garde trekken de 
internationale kaart: de Vlaamse identiteit, 

het zal hen worst wezen. Nog opmerkelijker is evenwel dat de verjaardag van België 
helemaal geen belgicistisch discours genereert. De kunst wordt pas enkele jaren la
ter belgicistisch geïnterpreteerd, op een moment dat de federalisering van België een 
definitief en voor iedereen onontkoombaar feit is geworden.

Dat de staatshervorming van België een belgicistisch discours mede in de hand 
heeft gewerkt, kan moeilijk worden aangetoond, maar het is toch merkwaardig om 
vast te stellen dat belgicistische uitspraken pas opduiken op het moment dat de 
Belgische staat aan het verdwijnen is. Om de werkelijke draagwijdte van deze parallel 
in te schatten, loont het de moeite om de opeenvolgende stappen in de Belgische 
staatshervorming en de opkomst van het belgicistische discours verder naast elkaar 
te leggen.

Parijs, 1991 - Brussel, 1993: de apotheose en de thuiskomst

"De rode draad is de uitgesproken ondogmatische houding. Wij zeggen niet zus of zo, maar zus 
én zo. Wij zijn sterk in de dialoog. Wij stellen direct de synthese van het dialectisch proces cen
traal. Wij zijn kritisch en relativerend ingesteld. Wij hebben geen zin voor extreme consequen
ties ontwikkeld. Deze niet pamflettaire ingesteldheid leidt tot een zekereambiguiteit. Denk maar 
aan Broodthaers, of zelfs Van Severen en Raveel. Broodthaers isdoor het samengaan van een 
heldere formulering met een meerduidige inhoud wel het paradigma bij uitstek" (Jan Hoet, ge
ïnterviewd door Bart Cassiman, in: Initiatief 86, visies op de Belgische kunst door Kasper König, 
Gosse Oosterhof en Jean-Hubert Martin, Gent, 1986, het catalogusdeel samengesteld door 
Jan Hoet, p. 4).

"Belgische kunst. Het dubbelzinnige heeft vaak een soort directe ongedwongenheid. Toch weer 
een bewuste, maar verwarrende sprong uit de band, een doorzetten van de paradoks in een sub
versieve aksentuering. Men kiest zelden de bedekkende laag van 'toch weer een goed beeld’, de 
bewerking waardoor de dubbelslachtigheid toch weer iets vertrouwelijker wordt, zich oplost in een 
vorm" (Dirk Pültau, Inleiding, in : Zin en beeld. Jongste ontwikkelingen in de Belgische kunst, Museum 
voor Hedendaagse Kunst het Kruithuis, 's-Hertogenbosch, 11 september-6 november 1988, 
p. 15).

"Belgium is a crossroads where various European cultural contexts meet, to which the artists 
react, or draw from, in a highly personal, subtle fashion. The country never really had move
ments or groups, and the ones that did develop were granted only a short life. Not to say that the 
exception doesn’t prove the rule and that some oeuvres cannot be essentially or deeply related. 
Take the highly personal way in which artists such as Vercruysse, Tordoir, Rombouts or 
Swennen experience the permanent topicality of the mysterious relation between the word and 
image in the work of Magritte and Broodthaers. Their relationship with the art of their contem
poraries is informaland highly authentic. Being an ‘Einzelgânger’ isjustas exemplary as the re
lation between Magritte and surrealism or Broodthaers and Pop/Nouveau Réalisme (in the six
ties) or concept (in the seventies). Going back further in time, the same given could also be 
applied to Ensor" (Bart Cassiman, L'oeuvre au noir: belgian art in the eighties, in: Flash ait, nr. 146, 
Milano, 1989, pp. 83-84).

"Voor de jongere generaties is Marcel Broodthaers zowat het prototype van de Belgische kun
stenaar. Als één van de weinigen wist hij zichzelf vanuit een regionale context - waarvan hij het 
clichématig karakter niet schuwde, integendeel, hij maakte het totzijn handelsmerk - tot een 
internationaal niveau te verheffen. Verschillende elementen uit zijn veelzijdig oeuvre (...) gaan 
terug op Magritte en worden vandaag in het werk van de huidige generatie teruggevonden. 
Hierbij rijst de vraag of het hier gaat om een rechtstreekse invloed of om de wezenlijke kenmer-

[71] 150 jaar Koninkrijk België 1830-1980: hedendaagse grafiek uit België, Cultureel Centrum 
Amstelveen, 1 maart-3 april 1980.

[72] 150e anniversaire de l'indépendance de la Belgique 1830-1980: le dessin Flamand d aujourd hui, 
Haagse Kunstkring, Den Haag, 5-15 augustus 1980; Centrum Vredenburg, 1-30 november 1980; 
Commanderij van Sint-Jan, Nijmegen, 23 augustus-28 september 1980; Musée Cantini, 

Marseille, 25januari-1 maart 1981.
[73] 150 jaar Koninkrijk België 1830-1980. Constructivisme in Vlaanderen van 1920 tot nu, Stedelijk 

Museum De Lakenhal, Leiden, 1 maart-15 april 1980; Commanderie van Sint-Jan, Nijmegen, 

19april-18mei 1980.
[74] L'identité flamande dans la peinture moderne, Musée des Beaux Arts, Lyon, 19 december 1980- 

15 januari 1981; Flemish Expressionism, The Tampa Museum, Tampa, 7augustus-8 september 
1980; High Museum of Art, Atlanta, 3 oktober-28 november 1980.

[75] Paul Delmotte, in: 150e anniversaire de l'indépendance de la Belgique1830-1980: le dessin Flamand 
d'aujourd'hui, tentoonstellingscatalogus, Den Haag/Utrecht/Nijmegen/Marseille, s.p.

[76] Rika De Backer-Van Ocken, in: 150jaar Koninkrijk België 1830-1980. Constructivisme in Vlaanderen 
van 1920 tot nu, tentoonstellingscatalogus, Leiden/Nijmegen, s.p.

[77] Rika De Backer-Van Ocken, in: op. cit. (noot 74), p. 7.
[78] '1980' 126 Belgische kunstenaars in het ICC), I.C.C., Antwerpen, 28 juni-7september 1980.
[79] Kunst in Europa na '68, tentoonstellingscatalogus, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 

20 juni-31 augustus 1980.
[80] Karei Geirlandt, Bij wijze van inleiding, in: ibid, (noot 79), p. 35.
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ken van een schizofrene cultuur - ontstaan op het grensgebied tussen de Latijnse en de 
Germaanse wereld, wiens eigenheid slechts bestaat uit de ontkenning ervan - waarvan 
Broodthaers als eerste een meesterlijke synthese bracht. Indien er dan toch zoiets als een 
Belgische identiteit bestaat, dan wordt ze zeker gekenmerkt door een niet-dogmatische veelzij
digheid. De Belgische kunst heeft steeds iets ambigu, ze zit vol tegenstrijdigheden. Ze verenigt 
frustratie en utopie, ze is tegelijk bescheiden en megalomaan, kritisch en relativerend, realis
tisch en fictief, anarchistisch en moraliserend, individualistisch en didactisch, ernstig en spot
tend, haar bronnen zijn meestal literair, haar uitingsvorm narratief en haar vormgeving eerder 
additief dan selectief" (Lieven Van den Abeele, Fragmenten van de Belgische kunst in de jaren tach
tig, in: Lieven Van Den Abeele, Bart De Baere, Jan Braet, Ilse Kuijken, Dirk Pültau, Fragmenten 
van kunst in België, in: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, september/oktober/november 1990, 

nr. 3, pp. 86-87).

"L'ironie, à ses côtés, permanente aussi, aiguë, cruelle sous sa forme plus insidieuse d'auto
ironie. briserait alors tous les miroirs du narcissisme et de ses vertiges mortifères, dans un 
retour brutal à la surface de la vie en ce qu'elle a de plus dérisoirement quotidien, grotesque, 
trivial, banal. Le double, toujours, et son jeu de mort, son théâtre de vie - de soi à soi et aux 
autres. Duel le réel, duel le rêve et ses parties à quatre dont se fait l'écho en permanence le 
"gap" exhibé, théâtralisé lui aussi, des mots et des choses, de l'objet et de son image, du vi
sage et de ses masques." (Suzanne Pagé, Le Conditionnel présent, in: L'Art en Belgique. Flandre 
et Wallonie au XXe siècle. Un point de vue', Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 13 decem
ber 1990-10 maart 1991, pp. 11-14)

"Par ailleurs, cette capacité de conjuguer le réalisme et le fantastique ouvre bien d'autres hori
zons et fait qu' Ensor est peut-être l'artiste le plus emblématique de toute la Belgique. (...) Quant 
à son introduction intempestive de l’écrit dans la peinture, l’art belge n’a pas fini d’y revenir; on le 
verra bien avec Magritte, avec Dotremont, Alechinsky, avec Broodthaers, avec Charlier et qui de
main?" (Serge Fauchereau, A vol d'oiseau: un siècle d’art belge, in: L'Art en Belgique. Flandre et 
Wallonie au XXe siècle. Un point de vue, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 13 december 1990- 
10 maart 1991, p. 51).

"Les (futurs) Belges auraient-ils musardé le long des sentiers de l’histoire? Il furent riches (pas 
tous), industrieux, créatifs, tout ce que vous voudrez, mais il faut bien dire que leur destin a ra
rement semblé leur appartenir. D’où leur individualisme farouche et l’absence notoire du sens 
de la grandeur. Magritte le Wallon, Broodthaers le Bruxellois, attestent la vitalité de la déraison, 
de la dérision, dont Ensor le Flamand avait fait la pierre angulaire de l’art moderne en Belgique. 
Broodthaers constate que la Belgique n'est, pour un déserteur affamé, qu’un os tricolore à ron
ger. Et Magritte ouvre la peinture à la liberté absolue de l’esprit, bravant linguistique et dialec
tique" (Luc de Heusch, Ceci n'est pas la Belgique, in: L'Art en Belgique. Flandre et Wallonie au 

XXe siècle. Un point de vue, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 13 december 1990-10 maart 
1991, p. 20).

Onder de tentoonstellingen van Belgische kunst die sinds de tweede helft van de jaren 
tachtig worden georganiseerd, en die begeleid worden door een belgicistisch discours, 
bevinden zich promotionele tentoonstellingen op initiatief van de deeloverheden, naast 
tentoonstellingen op uitnodiging van buitenlandse instellingen, waarvoor vaak Bel
gische organisatoren of medewerkers worden aangezocht. Het eerste type tentoon
stelling wil erkenning afdwingen, het tweede wordt doorgaans als een blijk van erken
ning opgevat. Opvallend is evenwel dat er van de belangrijkste ‘belgicistische’ 
tentoonstellingen slechts weinig in België zelf plaatsvinden - Kunst in België na 198O '\n 
de Koninklijke Musea van België (1993) is ongetwijfeld de belangrijkste uitzondering. 
Het onderstreept nogmaals de band tussen de export van de Belgische kunst en het 
discours over de Belgische identiteit, of het illustreert ten minste in welke mate dit dis
cours uitgelokt of onderhouden wordt door initiatieven die de autochtone kunst aan een 
buitenlands of internationaal publiek voorstellen.

Beginjaren negentig krijgt het Belgische streven naar erkenning zijn historische 
bezegeling met de tentoonstelling L'Art en Belgique, Flandre et Wallonie auXXe siècle 
- Un point de vue die van 13 december 1990 tot 10 maart 1991 loopt in het Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris. Het gaat inderdaad om een historisch moment: het 
Parijse museum plant een 'tour d’Europe’ en kiest België als eerste statie. Bovendien 
is dit niet zomaar een Belgententoonstelling, maar wordt de actuele kunst voorzien van 
een historische onderbouw die teruggaat tot het einde van de negeptiende eeuw. Het 
genealogische beeld van de Belgische kunst kan hier dus daadwerkelijk worden geac
tualiseerd. Of toch niet? Immers, Suzanne Pagé, de eerste commissaris van de ten
toonstelling, legt er in haar catalogusinleiding meteen de nadruk op dat deze tentoon
stellingen geen encyclopedische overzichten bieden, en dus niet de begane paden 
volgen. Zij zouden eerder zijn samengesteld vanuit "la curiosité musclée du ‘coureur 
du Tour’ allégé du poids des 'reconnaissances’, l’esprit et les sens alertes et aguisés 
par les saveurs et les inattendus des hors-champs”.1811 Niet de gevestigde kunsthisto
rische hiërarchieën maar de sterkste hedendaagse Belgische oeuvres dienen volgens 
Pagé als vertrekpunt voor het historische perspectief op de Belgische kunst: 
“Contrairement aux principes généralement retenus, où une ‘claire’ lecture historique 
autorise le choix des artistes contemporains ainsi auréolés et fondés à exister au tra
vers d’une descendance, nous avons souhaité renouveler l’approche d’une histoire de 
l’art déjà figée dans ses hiérarchies en établissant le choix historique à partir des dé
marches les plus fortes de la scène contemporaine.’’1821 Deze hedendaagse kunste
naars - Jacques Charlier, Thierry De Cordier, Lili Dujourie, Jef Geys, Panamarenko, 
Jan Vercruysse, Marthe Wéry - hebben de makers als het ware hét volkomen frisse en 
onbevooroordeelde beeld van de Belgische kunst ingefluisterd. Hoe ziet dit beeld er 
dan uit? "C’est ainsi que, hors champ et passage obligé, tout à la fois, quatre figures 
introduisent de façon emblématique l’exposition avec chacune une oeuvre: Ensor, 
Khnopff, Rops, Wiertz. Pour hier et pour aujourd’hui, elles constituent une espèce de 
socle et de 'digest' des visions et obsessions iconographiques et formelles d’un cer
tain ‘Art en Belgique” au 20ème siècle. [...] Puis deux Entrées obligées à l’exposition: 
une salle Magritte d'un coté, une salle Broodthaers de l'autre, relais imparables pour 
les créateurs d'aujourd'hui notamment dans les imbrications caractéristiques des 
mots et des images."1831 Terwijl de Belgische kunst haar 'succes' en dus ook haar 
Parijse triomf onder meer te danken heeft aan een belgicistisch verhaal waarvoor 
Magritte en Broodthaers als erflaters worden ingezet, doet Pagé nu alsof de heden
daagse kunst zich 'spontaan’ en vanuit zichzelf tot deze erfenis bekent. De cirkel is 
rond. De voorvaders worden in een soort tautologische lus als verborgen oorsprong te 
voorschijn getoverd!

Tussendoor produceert Suzanne Pagé, in een al even nonchalante en spontaan 
klinkende poëtische mijmering van amper enkele paragrafen, een zeldzame apotheo
se van de belgicistische geest. Ze bezingt het individualisme van de Belgische scène, 

en viert in 101 bewoordingen de negatieve identiteit van de Belgische kunst: "’la’ scè
ne beige, multiple, plurielle, paradoxale, singulière toujours, s'impose et impose,: 
d’abord et surtout, une présence, une surprésence, celle de l’Autre. Inclassable hier 
comme aujourd’hui, étrange, inquiétante parfois même d’être si définitivement irré
ductible à tout système.’’1841 Na de bejubeling van de ambiguïteit van de Belgische kunst 
volgen de ironie, de zelfrelativering, het subjectloze gat, de theatraliteit, het spelen met 
de taal, en het laveren tussen woord en beeld. Wat de Ironie betreft, zij is niet alleen 
kenmerkend voor de Belgische kunst, zij valt er zodanig mee samen dat Pagé en ex
plicieter nog Didier Semin haar expliciet als uitgangspunt van de tentoonstelling ver
melden. Ook wat Magritte en Broodthaers betreft is de consensus overdonderend. 
Broodthaers is voor Pagé de ongrijpbare super-Belg: "Broodthaers, dans la claire lig
née indiquée [...], symbolise par sa personnalité comme parson oeuvre, l'artiste "bel
ge" par excellence [...]."18® Elders bestempelt Serge Fauchereau, die de taak heeft om 
de Belgische kunst in vogelvlucht te overlopen, Ensor als een even voorbeeldige 
Belg.1861 Keer op keer worden de namen van Ensor, Magritte en Broodthaers - in het 
bijzonder deze laatsten, want de tentoonstelling behandelt de twintigste eeuw - aan el
kaar geschakeld of worden hedendaagse kunstenaars aan één of meerdere voorva
ders gehaakt. Op de genealogische investeringen staat geen maat. De meest voorbeel
dige zoon is Jacques Charlier die zowel door Serge Fauchereau, Gilbert Lascault als 
Béatrice Parent in de Belgische traditie wordt ingeschreven. Parent leidt de sectie he
dendaagse kunst in: "Sur le mode de distanciation ironique et critique que l’on trouve, 
très grinçant chez Ensor, plus subtil chez Magritte, Jacques Charlier entretient depuis 
longtemps avec l'art un rapport sarcastique et sans illusion. D'une certaine manière il 
rejoint la démarche de Jef Geys et bien sûr celle de Broodthaers, faisant semblant de 
‘jouer le jeu’ pour dévoiler les rouages et tes perversités du système qui font de l’art 
un objet de culte et de commerce.”1871 Naast Chartier en Geys, worden even later ook 
Vercruysse en De Cordier in een groepsportret vereeuwigd: "Avec beaucoup d’artistes: 
Marcel Broodthaers, Jef Geys, Jacques Charlier, Thierry De Cordier, mais avec son 
propre langage, Jan Vercruysse partage cette méfiance vis à vis de cette pseudo
finalité de l’art qui devrait communiquer à tout prix dans les vertiges d’un modernis
me progressif."1881 . ƒ •

De fase van de apologetische verbetenheid ligt achter de rug; de Belgische iden
titeit moet niet meer worden uitgelegd en doorgrond. Het discours is gemeengoed ge
worden; de namen zijn bekend. Belgen én buitenlanders kunnen ermee aan de slag, 
om er naar hartelust op te variëren. Met die algemene verspreiding en inburgering van 
het belgicistische discours, en de bijbehorende vrijheid in gebruik, treedt een merk
waardig soort vervaging op. Het lijkt er vaak op dat men onder de noemer van de 
Belgische kunst slechts spreekt over kunst tout court. Goede kunst welteverstaan. Wie 
de lyrische escapades en délirante mijmeringen over de Belgische kunst leest, moet 
er wel van overtuigd raken dat er nauwelijks betere kunst mogelijk is dan de Belgische. 
Het betoog over Belgische kunst is een lofzang op goede, geweldige, fantastische kunst 
zonder meer, met dien verstande dat de criteria waarmee de kwaliteit wordt bepaald, 
afkomstig zijn uit een postmodern standaardbetoog waarin kunst vooral omwille van 
haar negatieve kwaliteiten wordt geloofd: de (Belgische) kunst is niet eenduidig maar 
dubbelzinnig, zij is niet lineair maar heterogeen, zij koestert geen illusies maar ont
maskert en ironiseert alle illusies, zij is ondogmatisch, enzovoort...

In de herfst van 1990 pakt het Parijse tijdschrift Artstudio uit met een nummer on
der de titel Images du Nord, dat handelt over “l’héritage contemporain d’une des deux 
grandes familles fondatrices de l'art occidental, celle des Flandres et de Hollande".18’1 
Het nummer opent met de tekst Pauvre B. van de Franse criticus Bernard Marcadé waar
in deze, vertrekkend van Baudelaires haatdragend discours over België, het land ver
heerlijkt als de monstrueuze ander die het grote Frankrijk de spiegel van zijn onzuiver
heid en mediocriteit voorhoudt. Marcadé's betoog laat zich lezen als een stereotiepe 
allegorie waarin Franse modernistische waanwijzen tegen Belgische anti-illusionisten 
worden uitgespeeld. Wat echter het meest opvalt in deze arrivistische fase van de recep
tie van de Belgische kunst is het vanzelfsprekende gemak en de nonchalance waarmee 
iedereen zich van zijn taak kwijt. Geen enkel betoog over Belgische kunst is een volmaak
te afdruk van het Grote Verhaal. Elke tekst, elk tijdschriftnummer of elke tentoonstelling 
is opgebouwd rond een aantal certitudes, maar gezien de vlotte circulatie van de clichés 
en de aanpasbaarheid die clichés eigen is, kan elke auteur zich aan de omstandigheden 
aanpassen.

De combinatie van rekbaarheid en voorspelbaarheid, van stereotypie en wille
keur, kan treffend worden geïllustreerd aan de hand van een tekst die Bernard 
Marcadé drie jaar na zijn essay in Artstudio bijdraagt aan de catalogus van de tentoon
stelling waarmee de belgicistische golf zijn thuiskomst viert: Kunst in België na 198O '\n 
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.1’01 De tentoonstelling bevat 
werk van 27 kunstenaars, en Marcadé’s inleidende tekst is naast de monografische bij
dragen over de kunstenaars het enige essay. In zijn inleidende tekst moet hij dus de 
selectie van de kunstenaars die 'na 1980’ werkzaam zijn, verbinden met het algemene 
onderwerp: ‘Belgische kunst’.1’11 Daartoe herneemt Marcadé bedenkingen (en soms 
ook letterlijke passages) uit zijn tekst in Artstudio van 1990: tussen de passages over 
Baudelaire, Ensor, Broodthaers en Magritte strooit hij her en der zinnen over heden
daagse Belgische kunstenaars. Een paragraaf over Ensor laat hij bijvoorbeeld volgen 
door een passage over een actuele geestesverwant, Thierry De Cordier, die met Ensor 
een zekere gespletenheid en eenzelfde mengeling van trots en nederigheid deelt.1’21 
Een bladzijde verder gaat het over de 'zonnige’ periode van Magritte, maar terwijl dit 
deel in 1990 een hoofdstukje besluit, haakt Marcadé hieraan nu een passage over

[81] Suzanne Pagé, Le Conditionnel présent, in: L'Art en Belgique. Flandre et Wallonie auXXe siècle. Un 

point de vue, tentoonstellingscatalogus, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 13 december 
1990-10 maart 1991, p. 11.

[82] Ibid., p. 12.
[83] Ibid., pp. 12-13.
[84] Ibid., p. 11.
[85] Ibid., p. 13.
[86] Serge Fauchereau, A vol d'oiseau: un siècle d'art belge, in: ibid., p. 51.
[87] Béatrice Parent, Six aspects de l'art contemporain en Belgique, in: ibid., p. 398.
[88] Béatrice Parent, ibid., p. 394.
[89] Artstudio, nr. 18: Images du Nord, herfst 1990, s.p.
[90] Kunst in België na 1980, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 5 maart-30 

mei 1993.
[91] Bernard Marcadé, De uitkijkpost, in: Kunst in België na 1980, tentoonstellingscatalogus, Ludion, 

Gent, 1993, pp. 9-23.
[92] Ibid., p. 14.
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Chartier vast: diens werk kan men vanuit hetzelfde “vrolijke scepticisme" bekijken, 
meer bepaald een vrolijk scepticisme "waar Ensor en Magritte zo goed in waren".193' 
Drie bladzijden verder behandelt Marcadé de specifieke strategie van Magritte, het zo
genaamde "tactisch conformisme".1941 Weer gaat het om een passage die al in 1990 
voorkomt, maar in 1993 heeft Marcadé alweer een verrassing in petto: "Het is vanuit 
een gelijkaardig gezichtspunt dat men het werk van Jef Geys kan begrijpen...."199 Een 
passage over Marcel Broodthaers wordt gevolgd door een uitwijding over Delvoye die 
tot driemaal toe aan zijn voorvader wordt gelinkt.1961 Jan Fabre, Jan Vercruysse, Didier 
Vermeiren, Willem Cole worden vooraan de tekst in het spoor van Mallarmé gesitu
eerd, maar wie Mallarmé zegt, zegt Broodthaers, en inderdaad: de passage over deze 
vier kunstenaars loopt uit op de aartsvader en op diens commentaar op "de afwezig
heid van het lichaam van de auteur".1971 Al wie er dan nog niet bijhoort, schuilt onder het 
Belgische koepelcliché bij uitstek: de Belgische kunst als een vat van tegenstrijdighe
den en een haard van individualisme. De speelruimte is eindeloos, en de willekeur in 
het benutten van die ruimte spreekt nog het meest uit het feit dat Marcadé sommige 
kunstenaars die niemand ooit in het associatieveld van de Belgische identiteit zou si
tueren, tóch in de pas laat lopen. Zo luiden de eerste zinnen onder de tussentitel Op de 
kruising van esthetiek en ethiek: "Deze spanning tussen de plastische en morele vereis
ten vinden we altijd weer terug bij vele Belgische kunstenaars die zich al evenzeer hoe
den voor l'art pour l'art als voor een vloed van gemoedsuitstortingen. Of het nu gaat 
om Vantongerloo, fervent voorstander van een 'plastische mathematica', die tegelij
kertijd de nodige argwaan koestert voor een 'inhoudsloze kunst’ [...], om Marthe Wéry, 
in haar 'verlangen om aan de vorm te ontsnappen en er zich niet door in de val te laten 
lokken'; om Didier Vermeiren, volgens wie vormelijke beschouwingen over beeld
houwkunst niet los kunnen worden gezien van de ideologische grondslag waarop ze 
rust; of zelfs om Thierry De Cordier, de auto-didactische filosoof-tuinier, die, terugge
trokken in zijn tuin in Schoorisse, als een moralist werkt door niet moraliserend te 
werken. Ook hier kan Marcel Broodthaers worden beschouwd als de centrale figuur. 
Marcel Broodthaers is dichter en visueel kunstenaar, zonder dat het ene het andere 
uitsluit en in weerwil van die modernistische fataliteit als zou poëzie naar poëzie, en 
kunst naar kunst moeten smaken."1981 Kan men kunstenaars als Vantongerloo, 
Vermeiren en Wéry in een belgicistisch discours onderbrengen? Waar een wil is, is een 
weg. Zowel uit de keuze van de retorische bindmiddelen als uit de selectie van de kun
stenaars die men al dan niet vermeldt, of die men wel of niet op een belgicistische wij
ze behandelt, spreekt niet zozeer een dogmatische stuursheid, maar een mengeling 
van half-automatische volgzaamheid en willekeur. Terwijl Marcadé aan het slot van 
zijn tekst uit 1990 stelt dat er één traditie is waar de Belgische kunstenaars bij uitstek 
toe behoren, namelijk de "empêcheurs de tourner en rond"1991, en terwijl hij Magritte, 
Mariën, Mesens en Pansaers daarbij als toonbeelden aanvoert, heeft hij die traditie 
drie jaar later vervangen door de traditie van de "spelbrekers", en fungeert nu plots 
Panamarenko als ultiem voorbeeld.11001

Een vijfde round-up

De Belgische staat wordt vanaf 1970 grondig hervormd. In 1970 is de cultuurautono- 
mie een feit. In 1980 krijgen de gewesten en gemeenschappen wetgevende en uitvoe
rende bevoegdheid over culturele en persoonsgebonden kwesties en grondzaken. 
Twee andere belangrijke jaartallen in de Belgische staatshervorming zijn 1988 en 
1993. In 1988 worden opnieuw bijkomende bevoegdheden naar de gewesten en ge
meenschappen geschoven, waaronder het financieel zeer zware onderwijsdeparte- 
ment. In 1993 wordt met het befaamde Sint-Michielsakkoord de grondige hervorming 
van de wetgevende instituties gerealiseerd - de Belgische kamer van volksvertegen
woordigers en de senaat, en de zelfverkozen parlementen voor de gewesten en de ge
meenschappen. Het zogenaamde Belgique à papa behoort voorgoed tot het verleden op 
het moment dat de tentoonstelling Kunst in België na 1980 in Brussel voor geopend 
wordt verklaard.

Hoe verhoudt de geschiedenis van het belgicistische discours over de Belgische 
kunst zich tot de grote institutionele hervormingen van de Belgische staat? Van een 
oorzakelijk verband kan men uiteraard niet spreken zonder in een karikaturaal deter
minisme te vervallen, en zonder andere factoren te bagatelliseren die evengoed tot het 
ontstaan van dit discours hebben bijgedragen. Toch is de parallel te frappant en zijn de 
indicaties te uitnodigend om niet tenminste een samenhang te veronderstellen. Een 
eerste belangrijke vaststelling is dat vóór 1980 geen belgicistische kenmerken kunnen 
worden opgespoord. In het Belgian Issue van Studio International liggen weliswaar een 
aantal belgicistische constructies en ideeën voor het rapen, maar geen Belg die er zich 
in die tijd aan vergrijpt. Nochtans moet dit tijdschriftnummer in België bekend zijn ge
weest, want een aantal hoofdrolspelers van de Belgische kunstscène - Karei Geirtandt, 
Michel Baudson, Yves Gevaert, Jean-Pierre Van Tieghem, Irmeline Lebeer en Phil 
Mertens - is erbij betrokken. Uit het Belgian Issue wordt ook geciteerd, bijvoorbeeld in 
de catalogus Ooidonk 78. Belgische kunst, 1969-1977, maar belgicistisch kan het betoog 
van Femand Spillemaeckers allerminst worden genoemd. Kortom, de unitaire 
Belgische staat ontlokt vóór 1980 aan geen enkele commentator belgicistische uit
spraken, ook niet wanneer zij een audiëntie krijgen in het buitenland. Een tweede aan
wijzing vinden we in 1984, op het moment dat het belgicistische discours voor het eerst 
kan worden gehoord. In de aflevering van Museumjournaal wordt weliswaar nergens 
expliciet naar de veranderingen in het Belgische huishouden verwezen, maarten min
ste één auteur, niet toevallig de 'eerste belgicist’ Leo Van Damme, laat zich op een 
merkwaardige, bijna symptomatische oprisping betrappen. De hoofdtitel van zijn bij
drage is louter descriptief - Een onvoorspelbare schilder, een casino-ontwerper en een 
manipulator van de tijd - maar wat te denken van de ondertitel: De Belgische kunst is 
dood - leve de Belgische kunst. Philippe Vandenberg, Guillaume Bijl en Jan Fabre. Nergens 
legt Van Damme uit waarom de Belgische kunst dood is, maar de laatste zin van zijn 
tekst luidt weerom: "De Belgische kunst is dood, leve de Belgische kunst."11011 Wat Leo 
Van Damme daar ook mee bedoelt, de relatie tussen het afscheid van de Belgische uni
taire staat ("De Belgische kunst is dood") en de opkomst van een belgicistisch discours 
("Leve de Belgische kunst") kan niet beter worden samengevat.

Ook de titel van de catalogus van de Parijse tentoonstelling spreekt boekdelen. 
L'art en Belgique. Flandre et Wallonie auXXe siècle, un point de vue is institutioneel cor
rect: kunst in België, Vlaanderen en Wallonië. De makers van de tentoonstelling en de 
auteurs van de catalogus zijn zich zeer bewust van de hervorming van het Belgische 
Rijk, en terzelfder tijd voeren ze het belgicistische betoog in hun teksten naar ongeken
de hoogten. Ten slotte is er de Belgententoonstelling die in 1993 in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten plaatsvindt. De tentoonstellingsmakers, Alain Noirhomme 
en Slegten &Toegemann n.v., kiezen heel nadrukkelijk voor "kunst in België na 1980". 
Nà 1980 dus, en de Belgische kunst blijkt in die periode opnieuw slechts op een nega-
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Gustave De Smet. Dorpskermis, 1931-32

tieve noemer te kunnen worden gebracht, 
die van de aangeboren zin voor kritiek, hu
mor en onafhankelijkheid. Tegelijk blijken 
de Belgische kunstenaars hun verschil op 
een of andere manier te delen: "Toch komt 
uit deze verscheidenheid één gemeen
schappelijke gevoeligheid naar voren: de 
notie van het meesterwerk wordt op de 
korrel genomen, gevestigde ideeën op een 
hoopje geveegd. De Belgische kunst pakt 
de ernstige vragen met de nodige afstand 
en humor aan; zij maakt gebruik van het 
aforisme om complexe ideeën te benade
ren. Zij verwaarloost het persoonlijke ver
haal niet en deinst evenmin terug voor het 
groteske of de tragiek. De ingeving komt 
vóór het denkwerk. Het is in die zin dat deze 
kunst dicht bij de ervaring staat."11021 In een 
interview naar aanleiding van de tentoon

stelling legt Alain Noirhomme impliciet een relatie met het België van na het Sint- 
Michielsakkoord: "Met deze tentoonstelling wilde ik de heterogeniteit van de Belgische 
kunst tonen vanuit het standpunt van een mogelijke 'coexistence*. Ik wilde tonen dat in
België de beeldende expressie zeer autonoom is, dat de artiesten een persoonlijk 
oeuvre ontwikkelen, maar dat de werken van deze artiesten 'samen kunnen leven’."11031
Heeft Noirhomme het enkel over de manier waarop kunst hier gepresenteerd wordt? 
In 1993 heeft coexistence écht een andere connotatie. Luisteren we naar Zijne Majesteit 
Koning Boudewijn in zijn laatste toespraak tot de Natie, tien dagen voor zijn dood: "Dit 
jaar hebben wij andermaal een belangrijke hervorming van onze politieke structuren 
doorgevoerd. Zij vormt het sluitstuk van wat sinds 1970 tot vandaag werd veranderd 
aan het staatsbesteL In de bewoordingen van onze Grondwet is België voortaan een fe
derale Staat. Het was de wil van het Parlement om een nieuw evenwicht tot stand te 
brengen tussen, enerzijds, een verreikende autonomie van Gewesten en Gemeen
schappen, en anderzijds, de noodzakelijke eenheid en samenhorigheid van het land. [...] 
De staatshervorming is goedgekeurd. Nu moet dringend een duurzame communau
taire vrede tot stand komen, want die is onontbeerlijk, als wij samen werk willen ma
ken van de andere problemen waarmee wij te kampen hebben."

De hervorming van de Belgische staat heeft het belgicistisch discours niet zon
der meer uitgelokt. Indien de opeenvolgende fasen van de staatshervorming tien jaar 
eerder waren doorgevoerd, dan zou dit niet hebben volstaan om de Belgische auteurs 
in het reeds besproken Belgian Issue uit 1974 tot belgicistische uitspraken te verleiden. 
Daarvoor waren zij te zeer in de ban van de toenmalige internationalistische normen, 
en werden zij te weinig gedreven dooreen promotionele missie. In de jaren tachtig ont
staat echter in meerdere opzichten een situatie waarin de verdwijning van de Belgische 
staat een belgicistisch discours kan aanmoedigen. De verdwijning van de Belgische 
staat rijmt perfect met de negatieve identiteit die vanuit een populair postmodern dis
cours aan België kan worden toegeschreven. Met de ontbinding van België worden het 
fictieve karakter van het land en de negatieve identiteit van de Belgische kunst als het 
ware gerealiseerd.

7. De Vlaamse inlijving van België,
of... hoe de Vlaamse kunst Belgisch wordt

De bekendmaking van de identiteit van het Vlaamse Volk, deel 2

"In the large first hall, twelve works are brought together from Belgian artists from the post- 

Second World War era, an ensemble which indicates the climate in which new Remish art has 

been able to develop. It appeared logical to include Magritte and Broodthaers there, because they 

are representatives of the, admittedly French-speaking, yet above all generally-Belgian reality 

from which the two communities have grown. Moreover, this exhibition wants in no way to sketch 
a picture of a Remish identity. Art always starts from the vision of individuals' (Marc De Cock, 
Introduction, in: Artisti Idella Fiandral/Artists (from Flanders), Palazzo Sagredo, Venetië, 1990, p. 8).

"Belgian artists have, in general, refrained from the explicit use of international themes and of 
developing an international style. This country has not, for example, produced any great abstract 
artists. The Belgian artist tends rather to linger over the strangeness, the impenetrability of the 
most common and familiar, such as the riddle of one's own proper identity.* (Frank Vande Veire, 

Belgian Art: The Strangeness of the Familiar, in: Art in Belgium - In conjunction with International 
Artists: Cyclic Identity [Still Life - Environment - Still Life), Hong Kong Arts Centre in collaboration 

with Museum of Contemporary Art, Ghent, 1993, p. 211

"Deze openheid kenmerkt de moderne en hedendaagse kunst uit België reeds lang. Wat daar
bij het meest in het oog springt, zjn de talrijke metamorfosen die het artistieke landschap on
derging de voorbije vijftig jaar. Constructivisme, sociaal-realisme, figuratie, abstractie, pop art, 
hyperrealisme, neo-expressionisme en concept volgden elkaar op. Vlaanderen week niet af van 

de tendensen die internationaal overal ingang vonden, maar ontwikkelde nooit een dogmatisch 

geloof in één van deze bewegingen. Precies deze afwijking van welk dogma ook genereerde de 

dynamiek waarmee uiteenlopende artistieke concepten ontstonden en waarmee die in een hoog 

tempo elkaar bleven afwisselen." (Barbara Vanderlinden, 'Twee uur breed of twee uur lang, een 
niemandsland in een niemandswereld', in: Fascinerende facetten van Vlaanderen 58/98, Twee uur 

breed of twee uur lang. Centro Cultural de Belém, Lissabon, 1998, p. 11)

[93] Ibid., p. 15.
[94] Ibid., p. 18.
[95] Ibid., p. 19.
[96] Ibid., p. 17.
[97] Ibid., p. 11.
[98] Ibid., pp. 15-16.
[99] Bemand Marcadé, Pauvre B.. in: op. cit. (noot 89), p. 30.

[100] Marcadé, op. cit. (noot 91 ), p. 22.
[101] Van Damme, op. cit (noot 18), p. 144.
[102] Noirhomme en Slegten & Toegemann n.v., Woord vooraf, in: op. cit. (noot 91), p. 7.

[103] Koen Brams, Un point de vue sur l'art belge? Interview met Alain Noirhomme over Kunst in België 

na 1980, in: De Witte Raaf. nr. 43, mei 1993, p. 18.
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"René Magritte was a Walloon. But he lived and worked in Brussels, the capital of Europe - but 
also that of Flanders and Wallony for much longer - and his paintings were in many ways 
Flemish: ironic and morbid, which is why we thought he belonged to this exhibition. Flemish art 
and its influence do not stop at the language boundaries. (Eugène Leroy is an Artesian and here 
we see his work next to that of the Flemings.)" (Jan Hoet, A Yardstick or a Step, in: Flemish and 
Dutch Painting. From Van Gogh, Ensor, Magritte and Mondrian to contemporary artists, Palazzo 
Grassi, Venetië, 16 maart-13 juli 1997, p. 281.

Als Gaston Geens, Vlaanderens eerste Minister-President, op 21 januari 1982 oproept 
om de identiteit van het Vlaamse volk te bevestigen, te bevorderen en bekend te ma
ken, dan heeft Vlaanderen reeds enkele staaltjes van zuivere Vlaamse identiteitspoli- 
tiek afgeleverd. We gaven al aan op welk een opgeklopte manier dit gebeurt, en hoe
zeer de identiteitspolitiek van de beleidsmakers en het internationalisme van 
culturele werkers op dat moment lijnrecht tegenover elkaar staan. Cultureel 
Vlaanderen zal zich echter snel bewust worden van die kloof. Al of niet in opdracht van 
politieke beleidsmakers zullen regelmatig Vlaamse kunstenaars en curatoren worden 
afgevaardigd naar het buitenland om niet de Belgische maar de Vlaamse zaak te die
nen. Over het motief van deze manifestaties bestaat niet de minste twijfel: Vlaanderen 
promoten in het buitenland. Betekent dit ook dat het discours van 1980, het holle 
Vlaams nationalistische refrein, hoogtijdagen beleeft?

De lijst met specifiek Vlaamse tentoonstellingen is lang en heterogeen. Toch 
loopt er een rode draad tussen manifestaties zoals ArtistiIdella Fiandra)1'^, Flemish and 
Dutch Painting. From Van Gogh, Ensor, Magritte and Mondrian to contemporary artists1'03, 
de reeks tentoonstellingen die in Barcelona plaatsvinden in 1997 [Retorn a la realitat. 
La memoria com anhel. De herinnering als verlangen, Trapped reality en Set]"06), The fas
cinating faces of Flanders through art and societ/'m en La consolation. Oeuvres de la col
lection de la Communauté Flamande de Belgique1'03. Die rode draad kan onmogelijk als 
Vlaams nationalistisch worden omschreven, integendeel. Alhoewel de titels van de 
tentoonstellingen duidelijk aangeven waar het op staat - Vlaamse kunst! - zijn zowel 
de selectie van de kunstenaars als het begeleidende discours onmiskenbaar Belgisch, 
zelfs belgicistisch. De vaders van de Vlaamse kunst? Dat zijn ook de vaders van de 
Belgische kunst. Wiertz, Ensor, Magritte of Broodthaers, ze worden in de tentoonstel
lingszalen opgevoerd, en ze fungeren ook in de begeleidende catalogi als de erflaters 
van de Vlaamse kunst. Er is zeker iets te zeggen voor de keuze van dit Belgische refe
rentiekader. Waarom zou er plots een andere stamboom moeten worden gefabri
ceerd? Vlaanderen maakt toch deel uit van België, en de Vlaamse kunstwereld was tot 
voor kort toch de Belgische? De Vlaamse kunst kunstmatig losweken van invloedrijke 
voorbeelden uit het verleden, of die nu Vlaams, Waals of Belgisch zijn, is inderdaad niet 
anders dan kortzichtig te noemen.

Bij de continuering van het belgicistische verhaal op Vlaamse bodem en met be
trekking tot Vlaamse kunst, moet evenwel een aantal kanttekeningen worden ge
plaatst. Problematisch zijn zeker de titels van de tentoonstellingen waarin werken van 
niet-Vlamingen zijn opgenomen. Hoe kan Broodthaers worden opgevoerd in een ten
toonstelling die The fascinating faces of Flanders through art and society getiteld is? Wat 
is de plaats van Magritte in een manifestatie die Flemish and Dutch Painting als titel 
voert? Niet dat Broodthaers en Magritte zijn opgenomen in deze exposities is een pro
bleem, wel de vlag waaronder ze worden geposteerd. Ook de verantwoording van de 
operatie om Belgische kunstenaars (Wiertz, Ensor, Magritte of Broodthaers) op te ne
men in ‘Vlaamse' tentoonstellingen is vaak pover en in sommige gevallen ronduit per
fide. Wat te denken van de volgende poging tot annexatie: “René Magritte was a 
Walloon. But he lived and worked in Brussels, the capital of Europe - but also that of 
Flanders and Wallony for much longer - and his paintings were in many ways Flemish: 
ironic and morbid, which is why we thought he belonged to this exhibition. Flemish art 
and its influence do not stop at the language boundaries. (Eugène Leroy is an Artesian 
and here we see his work next to that of the Flemings.)”110’1 Met dit manoeuvre legt Jan 
Hoet ons uit waarom Magritte is opgenomen in de tentoonstelling Flemish and Dutch 
Painting. From Van Gogh, Ensor, Magritte and Mondrian to contemporary artists. Het be
toog klinkt vertrouwd in de oren, het is belgicistisch in de overtreffende trap, maar in 
de plaats van 'Belgisch' staat er ‘Vlaams’. Uiteraard is dit een karikatuur: Magritte, die 
niet alleen figureert in een tentoonstelling die zichzelf als 'Vlaamse schilderkunst’ af
ficheert, maar die in een eminente en oeroude Vlaams traditie wordt geduwd, terwijl 
aan zijn werk in feite niet anders dan belgicistische kenmerken worden toegeschre
ven! Het is onvoorstelbaar dat dit ooit is gepubliceerd, en de extreme formulering is 
ook nog niet voor herhaling vatbaar gebleken, maar als karikatuur onthult dit manoeu
vre iets over de omgang van de Vlamingen met de Belgische kunsthistorische erfenis. 
Het uitpakken met ’België’ heeft verschillende voordelen. Ten eerste ontdoet men zich 
van zijn onbehagen over de Vlaamse bevoogding en verschaft men zich een bewijs van 
kritische ingesteldheid. Ten tweede fungeert ‘België’ als een projectievlak en een ob
ject van rouw over de verloren vrijheid. En bovendien heeft men door het uitspelen van 
de Belgische identiteit tegen de Vlaamse meteen ook een positieve identiteit voor een 
postmoderne identiteit verruild. Kiezen voor de Belgische identiteit is kiezen tegen een 
identiteitsdenken, en het is kiezen voor een land dat niet meer in staat is de kunst voor 
zijn kar te spannen.

Het beroep op België is echter meer dan positiespel. We hebben reeds gesteld 
dat de opkomst van een belgicistisch discours samenloopt met de staatshervorming 
van België. De botte recuperatie van de Belgische kunst onder een Vlaamse vlag is 
daarvan eigenlijk gewoon een bijkomende indicatie. Neem nu het allereerste citaat van 
onze tekst. We brengen het even in herinnering: "’Belgian art’ is een begrip. De erfge
namen van René Magritte en Marcel Broodthaers zijn niet blijven steken bij het niveau 
van plaatselijk heldendom. Ze zetten een traditie van 'culturele export' voort waar 
Vlaanderen altijd in uitgeblonken heeft. De sterkte van al deze figuren is precies dat ze 
hun persoonlijke verbeelding cultiveren, zonder hun 'lokale' biotoop te verlooche
nen."11101 We herkennen uiteraard belgicistische kenmerken, maar die worden eigen
lijk enkel toepasbaar geacht op Vlaanderen. Van Belgian art' wordt reeds na één zin 
moeiteloos overgeschakeld naar Vlaanderen, en datgene waar Vlaanderen zo goed in 
is: culturele export'. Het minste wat je kan zeggen, is dat in de geciteerde passage on
handig geredeneerd wordt. Het onbehagen over de identiteit van de Vlaamse kunst is 
haast tastbaar. Vlaanderen heeft weliswaar eigen instellingen, maar geen eigen ge
schiedenis, en vooral geen eigen kunstgeschiedenis die in een verlichte, actuele, post
moderne kunstwereld als voorgeschiedenis kan worden ingezet. Het oerexpressionis- 
tische Vlaanderen, als heimat van een 'volk van schilders', is een onmogelijk beeld 
geworden. De toe-eigening van de Belgische oervaders en het belgicistische discours 
kan dan ook worden begrepen als een compensatie voor het gebrek aan een eigen 
kunstgeschiedenis, of voor het gebrek aan een ideologisch verdedigbare kunstge
schiedenis, het ontbreken van een kunsthistorisch narratief dat de 'Vlaamse' heden

daagse kunst op een verantwoorde manier in een historisch perspectief zet. In die zin 
hangt de Vervlaamsing van Magritte en Broodthaers samen met de institutionele her
vorming van het Koninkrijk.

Een zesde en laatste round-up

Geen enkel betoog is een volmaakt cliché, en het clichématige betoog van de Belgische 
kunst is geen heilige schrift. Als luiheid het beste glijmiddel is voor de productie van 
clichés, dan zorgt de vaagheid die clichés eigen is voor een hoge mate van willekeur en 
opportunisme. Van het clichéboek van de Belgische kunst mag geen cliché worden ge
maakt!

Maar ook de verwijzing naar deze combinatie van volgzaamheid en willekeur vol
staat niet om de diversiteit van het discours over de Belgische kunst uitputtend te ver
klaren. Deze diversiteit is eveneens het gevolg van de historische veelsporigheid en ge
laagdheid van het repertoire waar deze clichés uit zijn ontstaan, en van de alchemie 
tussen bepaalde clichés en de kunstopvattingen van de gebruiker. Dat de Belgische 
kunst anti-intellectualistisch zou zijn, en dat ze de complexiteit van het bestaan zou af
firmeren, klinkt natuurlijk niet voor niets uit de mond van iemand, Jan Hoet namelijk, 
die een vitalistische kunstopvatting huldigt en niet hoog oploopt met pogingen om een 
intellectuele omgang met actuele kunst te ontwikkelen. De Parijse tentoonstelling de
monstreert dan weereen francofoon beeld van de Belgische kunst. Terwijl het Vlaamse 
expressionisme en de abstracte kunst telkens door twee individuen worden vertegen
woordigd - en dus niet als artistieke contexten worden gerepresenteerd - wordt 
Magritte vergezeld van een uitgebreid milieu van Belgische surrealisten, met naast 
Paul Delvaux ook Paul Colinet, Marcel Mariën, E.L.T. Mesens en Paul Nougé. In het 
beeld van de Belgische kunst dat door het Museum van Hedendaagse Kunst (Gent) is 
uitgedragen, naar aanleiding van ettelijke tentoonstellingen van actuele Belgische 
kunst in het buitenland, spelen Panamarenko en Jan Fabre dan weer een opvallende 
rol. Ook op het moment dat het belgicistische discours een populaire en gebruiksvrien
delijke toolbox is geworden, 'wegen' bepaalde discursieve tradities en persoonlijke 
voorkeuren nog door.

Hoe specifiek de individuele articulaties ook moge zijn, het dominante discours 
over de Belgische kunst houdt daarmee niet op belgicistisch van aard te zijn. Nog elke 
dag lezen we belgicistische uitspraken over de Belgische, Waalse of Vlaamse kunst. 
De status van de erflaters Ensor, Magritte en Broodthaers is alleen maar steviger ge
worden. In deze tekst hebben we aangegeven dat het belgicistische gedachtegoed 
'intellectueel' is mogelijk gemaakt door een positieve waardering van het regionale 
en/of het nationale. In de jaren tachtig staat het regionale op de agenda van een aan
tal van onze buurlanden. De specifiek Belgische variant wordt in het begin van de ja
ren tachtig vertolkt door Fernand Spillemaeckers en Wim Van Mulders. Zonder dat hun 
betoog belgicistisch is, hebben ze toch het bedje gespreid van het belgicistische dis
cours over de Belgische kunst. Verder hebben we de vinger weten te leggen op een 
aantal procédés die bij de aanmaak van het belgicistische discours een rol hebben ge
speeld. Sommige karakteristieken die deel uitmaken van het Grote Verhaal over de 
Belgische kunst circuleerden reeds voordien, zoals het individualisme van de Belgische 
kunstenaar en de heterogeniteit van de Belgische kunstscène. Beide typeringen keren 
als heroïsche en clichématige archetypes, terug in het belgicistische discours. 
Hetzelfde gebeurt met de smeltkroes-topos: in de jaren zeventig en het begin van de 
jaren tachtig is deze idee een gemeenplaats om de internationaliteit van de Belgische 
kunst aan te tonen; in het midden van de jaren tachtig krijgt dit cliché de connotaties 
van ambiguïteit en hybriditeit. Deze positieve waardering is in feite niet meer dan de 
promotionele vertaling van bestaand gedachtegoed.11111 Promotie en belgicisme zijn 
erg met elkaar verweven. Jan Hoet, Leo Van Damme en co ruilen het kritische discours 
van Karel Geirlandt over de Belgische infrastructuur in voor een affirmatief verhaal 
over de Belgische kunst. Deze mutatie voltrekt zich op een moment dat het post
modernisme een prominente rol in het discours over kunst begint te spelen. Een aan
tal postmoderne clichés, zoals ironie en theatraliteit, worden moeiteloos ingelijfd in het 
Grote Verhaal over de Belgische kunst. Het belgicistische discours is minstens 'geïnfor
meerd' door het postmodernisme. Maar de Belgische variant van het postmodernisme, 
het belgicisme, heeft een streepje voor op het internationaal gangbare ideeëngoed: het 
product dat onder het label ‘dit is Belgisch’ schuilgaat, is uit de handel genomen. In het 
begin van 1980, het Belgische verjaardagsjaar, is er nog helemaal geen behoefte aan een 
belgicistisch discours: het unitaire Belgische koninkrijk is immers nog intact. In 1984 
wordt de Belgische kunst doodverklaard, en is het belgicisme geboren. Het Belgique à 
Ensor, Magritte et Broodthaers is evenwel minder dood dan de staatshervorming ons 
zwart op wit wil doen geloven. België is dood, lang leve het belgicisme!
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